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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงานทางเลือก

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า
และพนักงานอย่างเป็นธรรม
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พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย เพือ่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการผลิต
2. ส่งเสริมการใช้พชื พลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพือ่ ลดมลพิษแก่สงิ่ แวดล้อม
3. สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพือ่ สร้างความมัน
่ คงด้านพลังงานของประเทศ
4. ด�ำเนินธุรกิจบนพืน
้ ฐานของความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจต่อคูค
่ า 
้ และผูถ
้ อื หุน
้
5. วางรากฐานด้านบุคลากร เพือ่ การเติบโตอย่างมัน
่ คงและยัง่ ยืน

ค่านิยม (Values)

F
Friend

Integrity

I

Resourcefulness

Security

Transparency

พันธมิตรที่ดี
ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ด�ำเนินธุรกิจ
ถูกต้อง
เชื่อถือได้

ใช้ทรัพยากร
อย่างมี
ประสิทธิผล

สร้างความ
มั่นคงทาง
พลังงาน

โปร่งใส
มีธรรมาภิบาล

R

S

T

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
ล้านบาท
70,220
59,208

45,353

44,530
39,690
29,787

24,866
14,744

19,518

14,955

12,490

11,674

2560

6,016 6,027

5,091 5,061

3,775 3,817

2561

2562
สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

EBITA

หนี้สินรวม

รายได้รวม

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

มูลค่าการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
40.34%

0.00% 36.32%

42.80% 3.12% 27.65%

45.52% 1.40% 23.04%
2.56%

11,579.52

11,551.96

MB

1.54%

14,860.52

MB

MB

2.31%
4.22% 16.69% 0.12%
2560
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6.95% 16.74% 0.18%
2561

14.46% 13.87% 0.17%
2562

น�้ำมันไบโอดีเซล

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

กระแสไฟฟ้า
พลังงานลม

กลีเซอรีนบริสุทธิ์

กระแสไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า

รายได้จากธุรกิจอื่น

อัตราส่วนทางการเงินทีส
่ ำ� คัญ
2560

2561

2562

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.71
2.40
2.03
7.65
47.69
38.39
9.51
79.00
4.62
52.58

0.65
0.57
0.95
6.88
53.05
24.76
14.74
46.92
7.78
60.01

2.31
2.09
0.94
6.90
52.92
12.42
29.40
31.01
11.77
70.54

%
%
%
%
%

47.79
43.37
123.89
32.70
29.31

50.93
45.78
136.00
40.52
30.86

54.64
49.72
117.35
40.30
29.19

%
%
เท่า

11.53
33.98
0.27

11.91
27.90
0.24

11.44
30.22
0.23

เท่า
เท่า
%

2.03
4.19
14.66

2.19
5.69
14.74

1.94
5.34
15.47

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�ำระหนี้
Cash cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)

อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการบริษท
ั
เรียน ผูถ
้ อื หุน
้ ทุกท่าน

ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานที่เติบโตอย่างดีเยี่ยม ทั้ง
ในด้านผลประกอบการที่สูงกว่าในปีที่ผ่านมา รวมถึงธุรกิจและ
โครงการต่างๆ ด�ำเนินไปตามกรอบแผนงานที่ก�ำหนด โดยรายได้
หลักของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นรายได้จากธุรกิจไฟฟ้า และรายได้
จากกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล การด�ำเนินโครงการอื่นๆ อาทิเช่นธุรกิจ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ได้เริ่มทยอยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจ
บนหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ปพร้อมๆ กับการพัฒนาเสริมสร้าง
ขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา

เนือ่ งจากพลังงาน เป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ กลุม่ บริษทั ฯ
จึงมุง่ เน้นขยายธุรกิจเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงาน
ในอนาคต ได้ แ ก่ ธุ รกิจสถานีอัด ประจุไ ฟฟ้า ภายใต้แบรนด์
“EA Anywhere” ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “MINE
Mobility” ธุรกิจเรือโดยสารไฟฟ้า ธุรกิจแบตเตอรี่ และระบบ
กักเก็บพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานสะอาดจาก
ธรรมชาติ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และใช้นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของสินค้า ท�ำให้เกิดการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น
การพัฒนาโครงการกรีนดีเซล และ Bio-PCM ซึง่ จะช่วยเพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม
บริษัทจดทะเบียน ที่มีคะแนนระดับดีเลิศ ซึ่งสะท้อนถึงการให้
ความส�ำคัญกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ทั้งนี้
กลุม่ บริษทั ฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตจ�ำนง
ที่จะสร้างความเจริญร่วมกับชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชนภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6
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จากผลส�ำเร็จของปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกท่าน ส�ำหรับความทุม่ เท ความอุตสาหะ เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการสร้างความส�ำเร็จและการเติบโตของธุรกิจ และด้วยการ
ด�ำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าพืน้ ฐานการท�ำงาน
ที่แข็งแกร่งเหล่านี้ จะน�ำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไป
ในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และ
คูค่ า้ ทางธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาคเอกชน และภาครัฐ ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส�ำหรับ
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ
ตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั การสนับสนุนจากทุกท่าน
อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร
เรียน ท่านผูถ
้ อื หุน
้

ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ การด�ำเนินธุรกิจหลัก บริษัทฯ มีทั้งด้านที่
ประสบความส�ำเร็จเกินกว่าที่คาด และด้านที่พบกับปัญหาอุปสรรค
ที่ยากล�ำบาก อย่างไรก็ตาม ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้น
สร้างสถิติรายได้และก�ำไรสูงสุดให้กับบริษัทฯ กล่าวคือ ผลงาน
ด้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน จังหวัดชัยภูมิ
ทีม่ ขี นาดก�ำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ แล้วเสร็จ และทยอยจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ตั้งแต่
เดือนมกราคมเป็นต้นมาจนครบทั้งหมดในวันที่ 13 เมษายน 2562
ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลมรวมทั้งสิ้น 664 เมกะวัตต์ และสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ตลอดทั้งปีทุกโครงการรวมกันสูงถึง 1,389.02 ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมง ก่อให้เกิดรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสูงถึง
10,974.26 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74 ของรายได้ ร วม
โดยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าจากฐานการ
ผลิตที่กระจายอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี นครสวรรค์ ล�ำปาง
พิษณุโลก สงขลา นครศรีธรรมราช และชัยภูมิ

ด้านธุรกิจไบโอดีเซลซึ่งเป็นธุรกิจตั้งต้น พบกับแรงกดดันจากภาวะ
น�้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดทั้งในประเทศและในภูมิภาค และราคา
ตกต�่ำจนส่งผลต่อราคาจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลที่ลดต�่ำลงและมี
การแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่งที่แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด แม้ว่า
ภาครัฐจะพยายามน�ำมาตรการเพิม่ ความต้องการใช้นำ�้ มันไบโอดีเซล
เพื่อดูดซับสต๊อคน�้ำมันปาล์มส่วนเกินโดยการส่งเสริมการใช้ B20
แต่ยังไม่เกิดผลนัก จนเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4
หลังจากกระทรวงพลังงานก�ำหนดให้ B10 เป็นน�้ำมันดีเซลพื้นฐาน
ของประเทศโดยให้มผี ลตัง้ แต่ 1 มกราคม 2563 จึงท�ำให้เกิดอุปสงค์
เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน ส่งผลให้ราคาน�ำ้ มันปาล์มดิบและราคาจ�ำหน่าย
น�ำ้ มันไบโอดีเซลปรับตัวสูงขึน้ บริษทั ฯ จึงสามารถผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำมันไบโอดีเซลได้สูงถึง 193.25 ล้านลิตร นับเป็นสถิติการขาย
ในปริ ม าณสู ง ที่ สุด เท่าที่เคยด�ำเนินงานมา ดังนั้นในปี 2562 นี้
บริษทั ฯ จึงสามารถสร้างรายได้รวมทัง้ สิน้ 14,954.54 ล้านบาท และมี
ผลก�ำไรสุทธิ 6,026.62 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มก้าวเข้าสู่ห้วงการเติบโตในยุคใหม่
จากที่ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ถึ ง ภั ย คุ ก คามของภาวะโลกร้ อ นที่ ท วี
ความรุน แรงขึ้น อย่างรวดเร็วอย่างน่ากังวล ประกอบกับมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และฉั บ พลั น ทางด้ า นเทคโนโลยี ห รื อ
Disruptive Technology ในอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง ที่ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างชัดเจนขึ้น
เป็นล�ำดับการทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบายหลักในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
จึงนับเป็นโอกาสที่ส�ำคัญยิ่งในการน�ำความรู้ ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรทีม่ มี าขยายผล ฝ่ายบริหารจึงได้จดั ทีมงานเพือ่ ท�ำการศึกษา
และเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้ามามากกว่า 5 ปี มีการวางแผน
และผลักดันโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อเตรียมสร้างการเติบโต
รอบใหม่มาเป็น ระยะๆ โดยมีเทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ส�ำคัญคือ
เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ที่นอกจากจะสามารถน�ำมาต่อยอดธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
โดยการน�ำมาติดตั้งควบคู่กันเพื่อให้การผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนมีเสถียรภาพสูงขึ้น ตอบสนองความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันได้ยาวนานขึ้น ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และยัง
สามารถขยายไปเป็น ส่วนส�ำคัญของธุร กิจยานยนต์ เพื่อ สร้า ง
รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้า และธุรกิจให้บริการอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอีกด้วย

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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แม้ว่าโครงการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยจะล่าช้า
ไปจากที่คาดการณ์ไว้ แต่บริษัทฯ ก็ได้เตรียมแผนส�ำรองเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า โดยการใช้ศักยภาพในการผลิตของโรงงาน
Amita Technologies Inc., Taiwan ที่ได้ท�ำการผลิตเพื่อน�ำ
แบตเตอรีม่ าใช้สำ� หรับรถยนต์ไฟฟ้า Mine Mobility และ เรือไฟฟ้า
ทีจ่ ะน�ำออกมาจ�ำหน่ายและให้บริการในกลางปี 2563 นี้ นอกจากนี้
ยังได้คิดค้นการน�ำน�้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
ที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ สารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material:
PCM) และกรีนดีเซล (Green Diesel) ซึ่งมีแผนจะเริ่มจ�ำหน่าย
เชิงพาณิชย์ในกลางปี 2563 เป็นต้นไปอีกด้วย
ตลอดปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มีการจัดโครงสร้างการลงทุนในกลุม่ บริษทั
เตรียมพร้อมด้านบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการ
ทางด้านเงินทุน ลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ สร้างเครือข่ายพันธมิตร
รวมทัง้ ฐานธุรกิจการค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ควบคูไ่ ปกับ
การมุง่ สูเ่ ป้าหมายด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนอนุรกั ษ์
และฟื้นฟูสภาพของป่าไม้ แหล่งน�้ำ ความสมบูรณ์ของดิน เพื่อสร้าง
สมดุลย์ของระบบนิเวศน์โดยรอบด้วยแผนงานและโครงการทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ทีมงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะน�ำ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เราพัฒนาได้ไปประยุกต์และผสมผสาน
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยไม่ได้จ�ำกัด
ว่าจะใช้เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังขยายการน�ำนวัตกรรม
ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวคิดเรื่อง Corporate Social Innovation หรือ CSI
เช่น โครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดท�ำหลักสูตรและเปิดเป็น
แหล่งฝึกฝนเรียนรู้ การพัฒนา Platform และน�ำระบบ Blockchain
มาใช้เพือ่ ซือ้ ขายพลังงานไฟฟ้าโดยมีโครงการน�ำร่อง ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย การพัฒนา Platform และน�ำระบบ Blockchain
มาบันทึกและเป็นกลไกส�ำหรับอ�ำนวยความสะดวกในการซื้อขาย
ปาล์มดิบ ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของปาล์มได้ รวมไปถึงใช้
แบ่งปันผลประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเติบโตในสายธุรกิจ
ปาล์มที่จะเริ่มด�ำเนินการในปี 2563
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ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ร่วมมือกัน
และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ด้ ว ยดี ม าโดยตลอด
จนก่อให้เกิดความส�ำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ นับจากปี 2563 เป็นต้นไป
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเริ่มเข้าสู่ช่วงการท้าทายกับการ
เติบโตรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการ
ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และการบริหารความเสี่ยง การเตรียม
ความพร้อมมาล่วงหน้าเพื่อที่จะสร้างการเจริญเติบโตให้แก่บริษัทฯ
ตามเป้าหมายระยะยาว บริษัทฯ จะยังคงด�ำเนินการตามแผนงาน
เพื่ อ ที่ จ ะรั ก ษาความเป็ น ผู ้ น� ำ ในธุ ร กิ จ พลั ง งานทางเลื อ กอย่ า ง
เต็มภาคภูมิและมั่นคงสืบเนื่องไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสมโภชน์ อาหุนัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รถยนต์ไฟฟ้า ของ EA นอกจากจะใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความปลอดภัยแล้ว
ยังมีมาตรฐานและผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย โครงรถผลิตด้วยอลูมิเนียม มีน�้ำหนักเบา ช่วยลดแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่ง
อีกทั้งยังดูแลง่ายไม่เป็นสนิม และระบายความร้อนได้ดี

คณะกรรมการ
(ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

นายสมใจนึก เองตระกูล

นายสมโภชน์ อาหุนย
ั

นายวุฒเิ ลิศ เจียรนิลกุลชัย

นายสุธรรม ส่งศิริ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ

กรรมการ / กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าบริหาร / รักษาการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ / รักษาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผน
การลงทุน
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กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ / กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร

พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต

นายชัยวัฒน์ พงศ์พศ
ิ ษ
ิ ฎ์สกุล

ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สวุ รรณ

นายสมบูรณ์ อาหุนย
ั

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล /
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการสรรหา

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการ
บริหารความเสีย่ ง / กรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ประวัตค
ิ ณะกรรมการ
(ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

นายสมใจนึก เองตระกูล

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
อายุ : 75 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•
•

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต กิตติมศักดิ,์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต UPSALA College New Jersey, U.S.A.
ปริ ญ ญาบั ต ร หลั ก สูต รการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 35,
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 9/2549
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 98/2555
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ต�ำแหน่งในบริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
		
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
		
บมจ. ทิพยประกันภัย
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เวชธานี
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สยามพิวรรธน์
2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• จ�ำนวนหุ้น ณ สิ้นปี 2561
: -ไม่มี• จ�ำนวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : -ไม่มี• จ�ำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

• คณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2562

: 6/6 ครั้ง

นายสมโภชน์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, USA
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 60/2549
หลักสูตรอื่น ๆ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน รุ่นที่ 2
จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
• หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE
A MASTER รุ่นที่ 1
จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพน. 9)
จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ต�ำแหน่งในบริษัท
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2551 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการบริหาร
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัทย่อย ล�ำดับที่ 1-8, 11-20, 22-28, 33-37, 39 และ 40
(อ้างอิงข้อมูล”นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด หน้า 25-28)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง / บจก. อีเทอนิตี้
		
โฮลดิง / บจก. แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง /
		
บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บจก. วัฒนาพิบูล ที่ดิน

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุน้ ของคูส่ มรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ / ผูถ้ อื หุน้ อืน่
ที่ถือหุ้นแทน)
• จ�ำนวนหุน้ ณ สิน้ ปี 2561 : 1,531,419,993 หุน้ (41.057%)
ถือโดย ตนเอง			
: 876,436,386 หุ้น (23.497%)
ถือผ่าน trustee		
: 630,000,000 หุ้น (16.890%)
ถือโดย คู่สมรส			
: 24,983,607 หุ้น (0.670%)
• จ�ำนวนหุน้ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 1,534,189,993 หุน้ (41.131%)
ถือโดย ตนเอง			
: 876,436,386 หุ้น (23.497%)
ถือผ่าน trustee		
: 632,770,000 หุ้น (16.964%)
ถือโดย คู่สมรส			
: 24,983,607 หุ้น (0.670%)
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)

• จ�ำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) :
ในส่วนของตนเอง		
:
ในส่วนของ Trustee
:
ในส่วนของคู่สมรส
:

2,770,000 หุน้ (0.074%)
-ไม่มี2,770,000 หุ้น (0.074%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมบูรณ์ อาหุนยั
(กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)
จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

• คณะกรรมการบริษัท
: 4/6 ครั้ง
• กรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/5 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหาร
: 5/12 ครั้ง

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ รักษาการ ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 มีนาคม 2555
อายุ : 45 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ต�ำแหน่งในบริษัท
2558 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
2558 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และ
		
วางแผนการลงทุน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการก�ำหนด
		
ค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัทย่อย ล�ำดับที่ 1-7, 9, 11-20, 22-27, 30, 31, 33-37, 39
และ 40
(อ้างอิงข้อมูล”นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด หน้า 25-28)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
• กรรมการบริษัท บจก. วะตะแบก วินด์
• กรรมการบริษัท บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุน้ ของคูส่ มรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ / ผูถ้ อื หุน้ อืน่
ที่ถือหุ้นแทน)
• จ�ำนวนหุน้ ณ สิน้ ปี 2561 : 123,201,103 หุน้ (3.303%)
ถือโดย ตนเอง			
: 99,968,316 หุ้น (2.680%)
ถือโดย คู่สมรส			
: 23,232,787 หุ้น (0.623%)
• จ�ำนวนหุน้ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 123,201,103 หุน้ (3.303%)
ถือโดย ตนเอง			
: 74,968,316 หุ้น (2.010 %)
ถือผ่าน trustee		
: 25,000,000 หุ้น (0.670%)
ถือโดย คู่สมรส			
: 23,232,787 หุ้น (0.623%)
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)

• จ�ำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

•
•
•
•

คณะกรรมการบริษัท			
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

: 6/6 ครั้ง
: 2/2 ครั้ง
: 4/5 ครั้ง
: 10/12 ครั้ง

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 98/2555
หลักสูตรอื่น ๆ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน วธอ. รุ่นที่ 3
จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ 14 (วพน. 14)
จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร TFRS 9 Training
จัดโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
อายุ : 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์
และวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 71/2551
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ต�ำแหน่งในบริษัท
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัทย่อย ล�ำดับที่ 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12-14, 16-18, 22-27, 32,
35, 36, 39 และ 40
(อ้างอิงข้อมูล”นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด หน้า 25-28)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บจก. เพอร์เฟค ออยล์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บจก. เพาเวอร์ 10 / บจก. ดับเบิ้ล 10 /
		
บจก. เฟมัส 10 / บจก. มิตรสยามออยล์
2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บจก. ชาลีเทรดดิ้ง / บจก. มาเจริญ /
		
บจก. สืบเนือ่ งการค้า / บจก. ทู พลัส วัน ออยล์
2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
		
บจก. มาลีออยล์ / บจก. ซี.ซี.ออยล์

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• จ�ำนวนหุน้ ณ สิน้ ปี 2561 : 15,632,849 หุน้ (0.419%)
ถือโดย ตนเอง			
: 15,632,849 หุ้น (0.419%)
ถือโดย คู่สมรส			
: -ไม่มี• จ�ำนวนหุน้ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 15,332,849 หุน้ (0.411%)
ถือโดย ตนเอง			
: 15,332,849 หุ้น (0.411%)
ถือโดย คู่สมรส			
: -ไม่มี(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)

• จ�ำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) : (300,000) หุ้น (0.008%)
ในส่วนของตนเอง		
: (300,000) หุ้น (0.008%)
ในส่วนของคู่สมรส
: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่ม-ี

จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

• คณะกรรมการบริษัท
: 4/6 ครั้ง
• กรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/5 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหาร
: 11/12 ครั้ง

นายสุธรรม ส่งศิริ

กรรมการบริษัท / กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
อายุ : 81 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต San Francisco State University
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต Lincoln University
• Strategy Formulation and Execution
Columbia University, USA
• Kaplan -Norton Master Class to Mastering
New Management System Boston, USA
• Change Management Course Massachusetts
Institute of Technology, USA
ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 97/2550
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 22/2552
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2544
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รายงานประจ�ำปี 2562

หลักสูตรอื่น ๆ
• หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /
การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ต�ำแหน่งในบริษัท
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
2557 - ปัจจุบัน กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัทย่อย ล�ำดับที่ 4, 6 และ 23-27

(อ้างอิงข้อมูล”นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด หน้า 25-28)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
มูลนิธนิ โยบายสาธารณะเพือ่ สังคมและธรรมาภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• จ�ำนวนหุน้ ณ สิน้ ปี 2561 : 1,650,000 หุน้ (0.044 %)
ถือโดย ตนเอง			
: 1,650,000 หุ้น (0.044 %)
ถือโดย คู่สมรส			
: -ไม่มี• จ�ำนวนหุน้ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 1,650,000 หุน้ (0.044 %)
ถือโดย ตนเอง			
: 1,650,000 หุ้น (0.044 %)
ถือโดย คู่สมรส			
: -ไม่มี(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”)

• จ�ำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่ม-ี

จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

•
•
•
•

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหาร

: 5/6 ครั้ง
: 2/2 ครั้ง
: 4/4 ครั้ง
: 8/12 ครั้ง

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ
้ ริหาร)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 7 สิงหาคม 2555
อายุ : 69 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทัว่ ไป), มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2546,
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• ปริญญาบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือขัน้ สูง
• M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.)
• D. Eng. (Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.)
ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 67/2550
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 22/2551
• หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting
(MFR) รุน่ ที่ 16/2555
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader
(RCL) รุน่ ที่ 13/2561
หลักสูตรอื่น ๆ
• หลักสูตร “Drafting, Negotiating & Managing Successful
Construction Contracts” Summit 2015 จัดโดย สถาบันวิจัย
โอเมก้าเวิลด์คลาส
• หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกล
สู่ความยั่งยืน
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
• หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with
Big Data
จัดโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
• หลักสูตร เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล
จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /การบริหาร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ต�ำแหน่งในบริษัท
2559 - ปัจจุบัน กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการ
		
บริหารความเสี่ยง /ประธานคณะกรรมการ
		
ตรวจสอบ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2555 - 2557 กรรมการตรวจสอบ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 - เม.ย. 2562		 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
			 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
			 ค่าตอบแทน
			 บมจ. ไฮโดรเท็ค
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
2562 - ปัจจุบัน 		 ประธานกรรมการ
			 บจก. โกลด์ชอร์ส
2561 - ปัจจุบัน 		 ประธานกรรมการ
บจก. เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี
			 บจก. เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์
		 บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์
2549 - ปัจจุบัน 		 ข้าราชการบ�ำนาญ
			 ส�ำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
2517 - ปัจจุบัน 		 วิศวกรโครงสร้างอิสระ
			 ส�ำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• จ�ำนวนหุน้ ณ สิน้ ปี 2561			
: -ไม่ม-ี
• จ�ำนวนหุน้ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: -ไม่ม-ี
• จ�ำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่ม-ี

จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

•
•
•
•
•
•

คณะกรรมการบริษัท			
คณะกรรมการตรวจสอบ			
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา			
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจ�ำปี 2562

: 5/6 ครั้ง
: 10/10 ครั้ง
: 2/2 ครั้ง
: 3/3 ครั้ง
: 4/4 ครั้ง
: 5/5 ครั้ง

นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรู้ทางบัญชีและประสบการณ์การสอบทานงบการเงิน) /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
อายุ : 73 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 32/2548
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
• หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program
(BNCP) รุ่นที่ 1/2560
หลักสูตรอื่น ๆ
• หลักสูตร “Drafting, Negotiating & Managing” Successful
Construction Contracts Summit 2015
จัดโดย สถาบันวิจัยโอเมก้า เวิลด์คลาส
• หลักสูตร “The UK Experience on Implementing the
Enhanced Auditor Reporting”
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกล
สู่ความยั่งยืน
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ต�ำแหน่งในบริษัท
2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2557 - 2559 กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
2551 - 2557 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ / ผู้สอบบัญชี
		
ส�ำนักงานสอบบัญชีชัยวัฒน์

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• จ�ำนวนหุน้ ณ สิน้ ปี 2561
: -ไม่มี• จ�ำนวนหุน้ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : -ไม่มี• จ�ำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่ม-ี

จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

•
•
•
•
•

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

: 6/6 ครั้ง
: 10/10 ครั้ง
: 2/2 ครั้ง
: 3/3 ครั้ง
: 4/4 ครั้ง

ต�ำแหน่งในบริษัท
2559 - ปัจจุบัน กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการ
		
บริหารความเสี่ยง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
2542 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการ
		
ส�ำนักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
สรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 พฤศจิกายน 2553
อายุ : 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
• นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 98/2555
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 41/2555
• หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee
(RNG) รุ่นที่ 7/2558
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader
(RCL) รุ่นที่ 13/2561
หลักสูตรอื่น ๆ
• หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกล
สู่ความยั่งยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with
Big Data
จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
• หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหาร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• จ�ำนวนหุน้ ณ สิน้ ปี 2561			
: -ไม่ม-ี
• จ�ำนวนหุน้ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: -ไม่ม-ี
• จ�ำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่ม-ี

จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

•
•
•
•
•
•

คณะกรรมการบริษัท			
คณะกรรมการตรวจสอบ			
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา			
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

: 6/6 ครั้ง
: 10/10 ครั้ง
: 2/2 ครั้ง
: 3/3 ครั้ง
: 4/4 ครั้ง
: 5/5 ครั้ง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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พลต�ำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 เมษายน 2557
อายุ : 70 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•
•

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักเรียนนายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 25 โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9 โรงเรียนเตรียมทหาร
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน
และการเมือง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.)

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ต�ำแหน่งในบริษัท
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
		
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ำหนด
		
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ำหนด
		
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ / กรรมการ
		
ก�ำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
		
บมจ. ซีพี ออลล์
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
		
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• จ�ำนวนหุน้ ณ สิน้ ปี 2561 : 1,140,000 หุน้ (0.031 %)
ถือโดย ตนเอง			
: 1,140,000 หุน้ (0.031 %)
ถือโดย คูส่ มรส			
: -ไม่ม-ี
• จ�ำนวนหุน้ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 1,140,000 หุน้ (0.031 %)
ถือโดย ตนเอง			
: 1,140,000 หุน้ (0.031 %)
ถือโดย คูส่ มรส			
: -ไม่ม-ี
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ ”)

• จ�ำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) : -ไม่ม-ี
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รายงานประจ�ำปี 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่ม-ี

จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

• คณะกรรมการบริษัท			
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

: -/6 ครั้ง
: -/5 ครั้ง

นายสมบูรณ์ อาหุนัย

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2558
อายุ : 64 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบันฑิต Jacksonville State University
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี,
University of Alabama
ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 47/2548
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 12/2549
หลักสูตรอื่น ๆ
• หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /
การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ต�ำแหน่งในบริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บจก. สองพล
2547 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
		
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• จ�ำนวนหุน้ ณ สิน้ ปี 2561 : 10,043,951 หุน้ (0.269 %)
ถือโดย ตนเอง			
: 10,043,951 หุน้ (0.269 %)
ถือโดย คูส่ มรส			
: -ไม่ม-ี
• จ�ำนวนหุน้ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 : 10,093,951 หุน้ (0.271 %)
ถือโดย ตนเอง			
: 10,093,951 หุ้น (0.271 %)
ถือโดย คู่สมรส			
: -ไม่มี(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ ”)

• จ�ำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) : 50,000 หุน้ (0.001 %)
ในส่วนของตนเอง		
: 50,000 หุ้น (0.001 %)
ในส่วนของคู่สมรส
: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• เป็นพีช่ ายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมโภชน์ อาหุนยั
(กรรมการบริษทั , ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร)
จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

• คณะกรรมการบริษัท		 : 6/6 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหาร		 : 11/12 ครั้ง

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ต�ำแหน่งในบริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มีต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
		
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
2541 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		
บมจ. อาร์ ซี แอล
ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• จ�ำนวนหุน้ ณ สิน้ ปี 2561			
: -ไม่ม-ี
• จ�ำนวนหุน้ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: -ไม่ม-ี
• จ�ำนวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: -ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่ม-ี

จ�ำนวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปี 2562

• คณะกรรมการบริษัท			

: 6/6 ครั้ง

กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2560
อายุ : 73 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•
•

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีเด่น), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบณ
ั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
เนติบัณฑิตอังกฤษ of Lincoln’s Inn, London
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399

ประวัติการอบรม

หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 30/2546
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 23/2551
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee
Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 36/2558
หลักสูตรอื่น ๆ
• หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
• หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะผูบ
้ ริหาร
(ณ วันที่ 6 มกราคม 2563)

นายสมโภชน์ อาหุนย
ั

นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกลุ

นางสาวออมสิน ศิริ

ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางดุจดาว ลักษณาวิวฒ
ั น์

Special Assistant to CEO / ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
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กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ /
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์
และวางแผนการลงทุน

เลขานุการบริษทั / เลขานุการคณะกรรมการ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล /
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance
และบริหารสัญญา

นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์

นายมานพ อุฬารสิรพ
ิ งศ์

นางพรทิพย์  แสงจันทร์

นายนราวุธ  ตันติอนุรก
ั ษ์

นายกิตพ
ิ งษ์ ถือสัตย์

นางสาวนพมาศ ชุม
่ กลาง

นางธนาภา อมรเมศวรินทร์

นายจีรพันธ์ ปัญญานันท์

นายกวิน แก้วกอง

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และบริหารความเสี่ยง / เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายโรงงาน

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล /
เลขานุการคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลส�ำคัญอืน
่
ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท
:
ชื่อย่อหลักทรัพย์
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
ทุนจดทะเบียน / ช�ำระแล้ว :
จ�ำนวนหุ้นจดทะเบียน
:
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
		
		
		
:

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited)
EA
0107551000061
1.) กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล (ผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
• ผลิต และจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้
• ผลิต และจ�ำหน่ายสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM)
2.) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ผ่านบริษัทย่อย)
• ผลิต และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
• ผลิต และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
3.) กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ (ผ่านบริษัทย่อย)
• ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่
• ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• ธุรกิจวิจัยและพัฒนา
• ธุรกิจอื่น
373,000,000.- บาท (วันที่ 6 มกราคม 2563)
หุ้นสามัญ 3,730,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 โทรสาร : 0 2248 2493
Website : www.energyabsolute.co.th
ฝ่ายสื่อสารองค์กร					
โทรศัพท์ : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 ต่อ 19531 โทรสาร : 0 2248 2493
E-mail : ir@energyabsolute.co.th

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ทีต
่ งั้ โรงงาน / ส�ำนักงานโครงการ
กลุม
่ ธุรกิจไบโอดีเซล

• โรงงาน ผลิตไบโอดีเซล กลีเซอรีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ส�ำนักงานของโครงการ และโครงการ :
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 507 หมูท่ ี่ 9 ซอย 7 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บรุ ี
ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา กม.12 ต�ำบลหนองกี่
อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

• โรงงาน ผลิตสารเปลี่ยนสถานะ (PCM)
ส�ำนักงานของโครงการ และโครงการ :
ตัง้ อยูท่ ี่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
เลขที่ 88 ซอยจี 5, ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต�ำบลมาบตาพุด
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

กลุม
่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์
จังหวัดลพบุรี
ส�ำนักงานของโครงการ และโครงการ :
ตั้งอยู่เลขที่ 188, 188/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูม-แม่น�้ำป่าสัก
(ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ต�ำบลพัฒนานิคม
อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 เมกะวัตต์
จังหวัดพิษณุโลก
ส�ำนักงานของโครงการ และโครงการ :
ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 11 ต�ำบลมะต้อง อ�ำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 65180

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 เมกะวัตต์
จังหวัดนครสวรรค์
ส�ำนักงานของโครงการ และโครงการ :
ตั้งอยู่เลขที่ 99/9, 99/10 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหัวหวาย
อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

• โรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 126 เมกะวัตต์
จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสงขลา
ส�ำนักงานของโครงการ :
ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ที่ 2 ต�ำบลหัวไทร อ�ำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โครงการ : ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอหัวไทร, อ�ำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 เมกะวัตต์
จังหวัดล�ำปาง
ส�ำนักงานของโครงการ :
ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านเอื้อม
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง 52100
โครงการ : ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบ้านเอือ้ ม, อ�ำเภอบ้านเป้า
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง และต�ำบลหนองหล่ม อ�ำเภอห้างฉัตร
จังหวัดล�ำปาง

• โรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 260 เมกะวัตต์
จังหวัดชัยภูมิ
ส�ำนักงานของโครงการ :
ตั้งอยู่เลขที่ 8/8 หมู่ 8 ต�ำบลตะโกทอง อ�ำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ 36130
โครงการ : ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเทพสถิต, อ�ำเภอหนองบัวระเหว
และอ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
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ESM

ERH

SU97

WNYK
WPGS
WTSP
EMMA
GTR

5. บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น
		 เมเนจเมนท์

6. บจก. อีเอ รีนวิ เอเบิล โฮลดิง

7. บจก. สุรชัย (1997)

8. บจก. ลม นายางกลัก
9. บจก. ลม ก้าวหน้า
10. บจก. ลม ทศภูมิ
11. บจก. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น
12. บจก. กรีน เทคโนโลยี
		 รีเสิร์ช
13. บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช

550,000,000

400,100,000

(บาท)

MMR วิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า

300,000,000

30,000,000

187,950,000
187,950,000
167,000,000
1,000
11,200,000

190,500

742,920,000

1,100,000

559,000,000
20,000

10

10
10
10
100
10

1,000

10

100

10
100

29,999,997

187,949,997
187,949,997
166,999,997
500
11,199,997

190,300

742,919,997

1,099,995

558,999,998
19,998

(เป็นหุน้ สามัญ : 1,785,000 หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ : 1,020,000 หุน้ )

99.99

99.99
99.99
99.99
50.00
99.99

99.90

99.99

99.99

ถือทางตรง :
49.00
ถือโดยบริษทั ย่อย :
51.00
99.99
99.99

(ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

หุ้นสามัญ 4,480,000 หุ้นสามัญ 100 ถือโดย EA : 2,694,999
SUSO : 2,805,000
หุ้นบุริมสิทธิ 1,020,000 หุ้นบุริมสิทธิ 100

10

(หุ้น)

จ�ำนวนหุ้นทีถ
่ ือ

99.99

(บาท/หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้

40,009,997

40,010,000

(หุ้น)

ทุนจดทะเบียน จ�ำนวนหุ้นทีจ่ �ำหน่ายแล้ว

5,590,000,000
ผลิต และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
2,000,000
จากพลังงานลม
ให้ค�ำปรึกษาในโครงการ
110,000,000
พลังงานไฟฟ้า และรับจ้างสร้าง
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
ลงทุ น ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ผลิ ต และ 7,429,200,000
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และจากพลังงานลม
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตและ
190,500,000
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตและ
1,879,500,000
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
1,879,500,000
พลังงานลม
1,670,000,000
วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า
100,000
วิจยั และพัฒนาน�ำ้ มันไบโอดีเซล
112,000,000

ESN
TWF

2. บจก. อีเอ โซล่า

3. บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์
4. บจก. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม

ประเภทธุรกิจ

ผลิ ต และจ�ำ หน่า ยผลิ ต ภั ณฑ์
ไบโอดีเซล
ESLO ผลิต และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

EBI

(ตัวย่อ)

1. บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น

บริษัทย่อย (ทางตรง)

ชื่อบริษัทย่อย

( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 )

ข้อมูลนิตบ
ิ ค
ุ คลทีบ
่ ริษท
ั ฯ ถือหุน
้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน
้ ไปของจ�ำนวนหุน
้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล
เซ็ น เตอร์ ชั้ น 16 ถนน
รั ชดาภิ เ ษก แขวงดิ นแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2248 2488 - 92,
0 2002 3667 - 9
โทรสาร : 0 2248 2493

ที่ตั้งส�ำนักงาน
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(ตัวย่อ)

ประเภทธุรกิจ

5,000,000
1,000,000
20,000,000

50,000,000
10,000,000
200,000,000

/1

เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน

/2

เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์
/3

เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

500,000 /3

BVI ลงทุนด้านพัฒนา ออกแบบ
Holding และประกอบ EV Powertrain
Systems

22. EA BVI Holding Limited

หมายเหตุ :

10,000 /2

ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน

EA
Con
Dao

50,000

10,000

147,249,406

100,000

1,000,000

2,000,000,000 /1

2,000,000
55,000,000

(หุ้น)

20,000,000
550,000,000

(บาท)

ทุนจดทะเบียน จ�ำนวนหุ้นทีจ่ �ำหน่ายแล้ว

21. EA CON DAO (SG) PTE. LTD.

20. Amita Technologies Inc. Amita พัฒนา ผลิต และจ�ำหน่าย
Taiwan แบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม
ไอออนพอลีเมอร์
(Lithium-Ion Polymer)

14. บจก.เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิรช์
15. บจก. ไมน์ โมบิลิตี
			คอร์ปอเรชั่น
16. บจก. อี สมาร์ท
			ทรานสปอร์ต
17. บจก. อีวีนาว

EBR วิจัยและพัฒนา
MMC ประกอบ ผลิต และจัดจ�ำหน่าย
ยานยนต์ไฟฟ้า
EST ให้บริการเรือโดยสาร และ
การท่องเที่ยว
EV Now ผลิต และจ�ำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า
และบริการขนส่งสาธารณะ
18. บจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ SWM ให้บริการเกีย่ วกับการก�ำจัดขยะ
EMN ติดตั้งและให้บริการสถานีอัด
19. บจก. พลังงานมหานคร
ประจุไฟฟ้า

บริษัทย่อย (ทางตรง) (ต่อ)

ชื่อบริษัทย่อย

3,749,497

99,997

1,999,997
54,999,997

(หุ้น)

จ�ำนวนหุ้นทีถ
่ ือ

10 /3

1 /2

99.99
ถือทางตรง:
50.00
ถือโดยบริษทั ย่อย :
2.11

74.99

99.99

99.99
99.99

(ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

50,000

9,500

100.00

95.00

ถือโดย
ถือทางตรง:
EA : 96,609,821
65.61
EA BVI 1 : 8,929,000 ถือโดยบริษทั ย่อย :
EA BVI 2 : 4,465,000
9.10

999,997
10
10 ถือโดย EA : 9,999,997
ถือโดย EBI : 422,222

10

10

10
10

10 /1

(บาท/หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้

อาคารเลขที่ 518 ชั้ น 5
ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0 2087 6300,
0 2087 6311
No.6, Chazhuan Rd.,
Gueishan, Taoyuan
County 33349, Taiwan
Tel : +886-3-2631212 #133
Fax : +886-3-3-3200638
www.amitatech.com
No. 8 MARINA
BOULEVARD
#05-02 MARINA BAY
FINANCIAL CENTRE
SINGAPORE (018981)
Tortola, Pier Park,
Building 1 Second
Floor, Wickhams Cay I,
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล
เซ็ น เตอร์ ชั้ น 16 ถนน
รั ชดาภิ เ ษก แขวงดิ นแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2248 2488 - 92,
0 2002 3667 - 9
โทรสาร : 0 2248 2493

ที่ตั้งส�ำนักงาน
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36. บจก. เปย์ป๊อป

35. บจก. สุรชัย (1997) โซล่าร์

34. บจก. อีเอ สเตชั่น

23. บจก. อีเอ โซล่า ล�ำปาง
24. บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก
25. บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 1
26. บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2
27. บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3
28. บจก. นายางกลัก พัฒนา
29. บจก. นายางกลัก พลังลม
30. บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา
31. บจก.โป่งนก พัฒนา
32. บจก. บ้านชวน พัฒนา
33. บจก. อมิตา เทคโนโลยี
		 (ประเทศไทย)

บริษัทย่อย (ทางอ้อม)

ชื่อบริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ
(บาท)

10

ถือโดย EMN : 9,997

ถือโดย SU97 : 179,498

1,000

179,500
10,000

ถือโดย EMN : 49,970

10

50,000

99.97

99.99

99.94

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

ที่ตั้งส�ำนักงาน

อาคารเลขที่ 518 ชั้ น 5
ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0 2087 6300,
0 2087 6311

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล
เซ็ น เตอร์ ชั้ น 16 ถนน
รั ชดาภิ เ ษก แขวงดิ นแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2248 2488 - 92,
0 2002 3667 - 9
โทรสาร : 0 2248 2493

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ)

ถือโดย ERH : 212,499,997
ถือโดย ERH : 212,499,997
ถือโดย ERH : 9,846,997
ถือโดย ERH : 12,306,497
ถือโดย ERH : 311,999,997
ถือโดย WNYK : 93,899,997
ถือโดย WNYK : 93,899,997
ถือโดย WPGS : 87,599,997
ถือโดย WPGS : 100,199,997
ถือโดย WTSP : 166,899,997
ถือโดย Amita -SG :
239,999,997

(หุ้น)

จ�ำนวนหุ้นทีถ
่ ือ

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

(บาท/หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้

212,500,000
212,500,000
9,847,000
12,306,500
312,000,000
93,900,000
93,900,000
87,600,000
100,200,000
166,900,000
240,000,000

(หุ้น)

ทุนจดทะเบียน จ�ำนวนหุน
้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้ว

ผลิต และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า 2,125,000,000
จากพลังงานแสงอาทิตย์
2,125,000,000
ผลิต และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
98,470,000
จากพลังงานลม
123,065,000
3,120,000,000
939,000,000
939,000,000
876,000,000
1,002,000,000
1,669,000,000
ผลิต และจ�ำหน่ายแบตเตอรี่
2,400,000,000
ลิเทียมไอออน, ระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าความจุสูง
EA ด�ำเนินธุรกิจ Hub Station
500,000
Station และโลจิสติก
SUSO ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตและ
179,500,000
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
POP ด�ำเนินธุรกรรมทางการเงิน
100,000
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Money)

ESL
ESP
EWHK 1
EWHK 2
EWHK 3
NYKD
NWP
BJRD
PND
BCD
Amita-TH

(ตัวย่อ)
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หมายเหตุ :

/1

เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน

43. Shenzhen Atess Power
Technology Co., Ltd.

/2

เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์
/3

เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

Atess จ�ำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักร
Power และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ไฟฟ้า

ด�ำเนินธุรกิจพัฒนา ออกแบบ
และประกอบ EV Powertrain
Systems

Zept

42. Zept Inc.

กิจการร่วมค้า

จ�ำหน่ายอุปกรณ์ และ
เครื่องจักรเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

ด�ำเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน

Wan
Meng

BVI 1
BVI 2

41. Wan Meng Automatic
Precision Co., Ltd.

บริษัทร่วมค้า

39. EA BVI 1 Limited
40. EA BVI 2 Limited

3,600,000 /3

22,083,333 /1

100,000,000 /1

30,000 /3
30,000 /3

10,000,000 /3

(บาท)

1 /1

10 /1

10 /3
10 /3

1 /3

1 /3

(บาท/หุ้น)

ถือโดย Amita-Taiwan :
10,000,000

ถือโดย BVI Holding :
10,000,000

ถือโดย Amita-Taiwan :
1,296,000

36.67

45.28

36.04

100
100

100

100

Room 203, 2nd Floor,
Building 5, Jiayu Industry
Park, No. 28, Guangming,
Xibianling, Shangwu
Village, Shiyan Street,
Baoan District, Shenzhen,
China

58-1,Alley 289, Lane 68,
Ming Fu Rd. Sec. 3,
Yangmay, Taoyuan,
Taiwan
Room. A306, No.18,
Siyuan St., Taipei,
Taiwan, 100

Singapore (048542)
Equity Trust Chambers,
P.O. Box 3269, Apia,
Samoa
Tortola, Pier Park,
Building 1 Second Floor,
Wickhams Cay I, Road
Town, Tortola British
Virgin Islands

No.1 Robinson Road
#17-00 AIA Tower

สัดส่วนการถือหุ้น
ที่ตั้งส�ำนักงาน
โดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ)

ถือโดย Amita-Taiwan :
43,507,834

(หุ้น)

จ�ำนวนหุ้นทีถ
่ ือ

ถือโดย BVI Holding : 3,000
ถือโดย BVI Holding : 3,000

มูลค่าที่ตราไว้

บริษัทฯ ลงทุนเป็นเงินจ�ำนวน 1,320,000 /3

22,083,333

3,596,000

3,000
3,000

10,000,000

43,507,834

(หุ้น)

ทุนจดทะเบียน จ�ำนวนหุน
้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้ว

38. Sun Field Investments Sun Field
Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ

43,507,834 /3

(ตัวย่อ)

37. AMITA NEW TECHNOLOGY Amita-SG เป็นบริษทั ลงทุน และบริษทั โฮลดิง้
PTE. LTD.

บริษัทย่อย (ทางอ้อม) (ต่อ)

ชื่อบริษัทย่อย

บุคคลอ้างอิงอืน
่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9999 โทรสาร : 0 2009 9991
SET Contact Center : 0 2009 9999
Website : http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
นายทะเบียนหุน
้ กู้ ครัง้ ที่ 1/2559

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อนายทะเบียน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานชิดลม
อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2256 2329 โทรสาร : 0 2256 2406
Website : http://www.scb.co.th/th/home

ผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต

• นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4599
• นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552
• นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2344 1000, 0 2824 5000
โทรสาร : 0 2286 5050
ทีป
่ รึกษากฎหมาย บริษท
ั เอส. ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จ�ำกัด

90/42 ชั้น 16 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2696 9696-97
โทรสาร : 0 2696 9698

นายทะเบียนหุน
้ กู้ ครัง้ ที่ 1-3/2562

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2296 3582 โทรสาร : 0 2683 1298
Website : https://www.krungsri.com/bank/th/home.html

ข้อมูลส�ำคัญอืน
่
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โปรดอ้างอิงรายละเอียดใน
“ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น - การออกหลักทรัพย์อื่น”)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสย
ั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษท
ั ฯ และกลุม
่ บริษท
ั ฯ
วิสย
ั ทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป็นผูน
้ ำ� ในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีทที่ น
ั สมัย เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า  และ
พนักงานอย่างเป็นธรรม

• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย เพือ่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการผลิต
• ส่งเสริมการใช้พชื พลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพือ่ ลดมลพิษ
แก่สิ่งแวดล้อม
• สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศ
• ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจ
ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น
• วางรากฐานด้านบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค่านิยม (Values)

F

I

R

S

T

Friend

Integrity

Resourcefulness

Security

Transparency

พันธมิตรที่ดี
ด�ำเนินธุรกิจถูกต้อง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เชื่อถือได้

ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล

สร้างความมั่นคง
ทางพลังงาน

โปร่งใส
มีธรรมาภิบาล

เป้าหมาย / กลยุทธ์

เป้าหมาย
ความมุ่งมั่น

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

เสริมสร้าง
ก�ำลังการผลิต

ด�ำเนินโครงการใน pipeline
ให้แล้วเสร็จ โดยมีต้นทุนและ
ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้

พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จ

เพิ่มก�ำลังการผลิต ลดคอขวด
เพิ่มฐานลูกค้า และเพิ่มยอดขาย
ลูกค้าเดิม

ศึกษาความเป็นไปได้ และแสวงหา
โอกาสในการลงทุนโครงการใหม่
เตรียมความพร้อม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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บริหาร Cash Flow ใช้เครื่องมือ
ทางการเงินต่างๆ โดยค�ำนึงถึงต้นทุน
ผลตอบแทนและความเสี่ยง
ปรับปรุงวิธีการท�ำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
ลดการสูญเสีย ลดเวลา /
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

พัฒนาการคัดเลือกพนักงานใหม่
ดูแลและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ
ของบริษัทอย่างเหมาะสม
ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
Knowhow ระหว่างบุคลากรของบริษัท
เตรียมแผนการสืบทอด

ความเป็นมา
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) (Energy Absolute
Public Company Limited) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “EA”)
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ในชื่อเดิมคือ
บจก. ซันเทคปาล์มออยล์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท
ต่อมาในปี 2551 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และ
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท และใน
ปี 2552 บริษัทฯ เพิ่มทุนเป็น 360 ล้านบาท จากนั้นในปี 2555
ท�ำการลดทุนจดทะเบียนลง เป็น 305 ล้านบาท ด้วยวิธีการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่จ�ำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่าย และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 68 ล้านบาท เป็น 373 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ ้ นสามั ญ ใหม่จ�ำนวน 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ต ราไว้หุ้น ละ
0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนครั้งแรก (Initial Public
Offering : IPO) จ�ำนวน 560 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท
และเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering
: RO) จ�ำนวน 120 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ระหว่างวันที่
21-23 มกราคม 2556 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของ
บริษัทฯ เพิ่มเป็น 373 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้น�ำหุ้นสามัญจ�ำนวน 3,730 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 373 ล้านบาท เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ
ได้ยื่นค�ำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณา
อนุมัติให้น�ำหลักทรัพย์ของ EA ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) (ย้ายจาก mai ไป SET) โดยได้รับการพิจารณา
จาก SET แล้ว เห็นควรให้น�ำหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ
จ�ำนวน 3,730 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) เข้าซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และจัดให้หลักทรัพย์
อยูใ่ นกลุม่ ทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชอื่ ย่อ
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ “EA” เช่นเดิม นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม
2560 เป็นต้นไป
ในส่ ว นของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น กลุ ่ ม บริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้
1.) กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
2.) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
3.) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

โดยกลุม่ ธุรกิจไบโอดีเซล เป็นการผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มันไบโอดีเซล
(B100), กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต
(ซึง่ ได้รบั ใบอนุญาตให้เป็นผูค้ า้ น�ำ้ มันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน) นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ขยายการด�ำเนินงานไปยังกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน โดยเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม เพือ่ จ�ำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งด�ำเนินการ
ผ่านบริษัท ย่อยของบริษัท ฯ ปัจจุบัน มีโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ�ำนวน 4 แห่ง รวมขนาดก�ำลังการผลิต 278 เมกะวัตต์
และโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม รวมขนาดก�ำลังการผลิต 386
เมกะวัตต์ และในส่วนกลุ่มธุรกิจอื่น บริษัทฯ ได้ขยายการด�ำเนิน
ธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และผลิตแบตเตอรี่ ประเภท
ลิเทียมไอออน พอลีเมอร์ (Lithium-lon Polymer) โดยเข้าร่วม
ลงทุนเริ่มแรกในสัดส่วนร้อยละ 35.20 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออก
และจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Amita Technologies Inc.
(“Amita-Taiwan”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย
ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเป็นบริษทั จดทะเบียนใน Emerging
Stock Market (ESM) ของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ทั้งนี้เพื่อขยาย
และเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท
รวมไปถึงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
และนอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ขยายการด�ำเนินงานไปยังธุรกิจสถานี
อัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“EA Anywhere” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำพลังงานสะอาดมาใช้
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ขยายการด�ำเนินงานไปยังธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิต
และจัดจ�ำหน่ายยานยนต์ รวมทัง้ การน�ำเข้า-ส่งออกชิน้ ส่วนยานยนต์
ยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Hub Station และโลจิสติก เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสนับสนุน Core Business (biodiesel/charging)
โดยให้บริการตามจุดแวะพักเติมพลังงาน ทั้งชาร์จไฟฟ้า และเติม
น�ำ้ มัน รวมถึงร้านอาหารและเครือ่ งดืม่ พร้อมทัง้ เป็นจุดกระจายสินค้า

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การเปลีย
่ นแปลงและพัฒนาการทีส
่ �ำคัญในช่วง
3 ปี ที่ผ่านมา
พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย
ปี 2560

• บริ ษั ท ฯ ได้ รับ การรับ รองมาตรฐานระบบการจัด การด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)
“ISO 14001 : 2015” และระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (Occupational Health and Safety
Management System) “OHSAS 18001 : 2007” จาก
URS Thailand (United Registrar of Systems (Thailand)
Ltd.) ซึง่ เป็นบริษทั ทีใ่ ห้การรับรองมาตรฐานสากล ในไตรมาสแรก
ของปี 2560 ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุง การจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ
สอดคล้องตามข้อก�ำหนดกฎหมาย ท�ำให้เกิดสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ดี พนักงานมีความปลอดภัยในการท�ำงาน และ
แสดงถึงความมุง่ มัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก
• บริษัทฯ ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรงงาน/อาคารควบคุม (TSIC-ID
20299 -1005) ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 ของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
และผ่านการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
ปี 2559 ตามกฎกระทรวงฯ มาตรฐานการจัดการพลังงาน
ในไตรมาสแรกของปี 2560
• บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System)
ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System (GI3)) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการ
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่
1.) การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
2.) การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
3.) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
		 ภายนอกองค์กร (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน)
ทั้งนี้จะมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
• บริษัทฯ ยังคงรักษาระบบบริหารจัดการ มาตรฐานการผลิต
น�้ ำ มั น ปาล์ ม อย่ า งยั่งยืน (Roundtable on Sustainable
Palm Oil: RSPO), ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008
(Quality Management Systems) และ มาตรฐาน Kosher
จากผู้ให้การรับรองตลอดระยะเวลาในช่วงปี 2560
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รายงานประจ�ำปี 2562

• บริษัท ฯ ได้รับการอนุมัติก ารขึ้น ทะเบียนโครงการลดก๊า ซ
เรื อ นกระจกภาคสมั ค รใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program :
T-VER) กับองค์การบริการจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นโครงการที่ อบก. พัฒนาขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซ
เรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารน�ำปริมาณ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอน
เครดิต (ซึง่ ภายใต้ T-VER นี้ เรียกว่า “TVERs”) ไปขายในตลาด
คาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ ทั้งนี้ อบก. ได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธีการ
ในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียน
และการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็นโครงการ
ที่ก่อให้เกิดการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายใน
ประเทศไทย เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็น
สาเหตุของภาวะโลกร้อน, เพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
มีรายได้เพิ่มจากการซื้อ-ขาย บริษัทฯ จึงได้สมัครเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวของ อบก. ผ่านบริษัทย่อยส�ำหรับโครงการ
ดังต่อไปนี้
1.) ชื่ อ โครงการ : โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากแสงอาทิ ต ย์
		 ที่นครสวรรค์ (Solar Power Plant at Nakhon Sawan,
		 Thailand)
2.) ชื่ อ โครงการ : โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากแสงอาทิ ต ย์
		 ที่ล�ำปาง (Solar Power Plant at Lumpang, Thailand)
3.) ชื่ อ โครงการ : โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากแสงอาทิ ต ย์
		 ที่พิษณุโลก (Solar Power Plant at Phitsanulok,
		 Thailand)
ทั้งนี้ส�ำหรับในรอบปี 2560 ทั้ง 3 โครงการข้างต้น ยังคง
ด�ำเนินการเก็บสะสมปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
โดยอยู่ระหว่างมีมติเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯ ของ
อบก. ในการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
• โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลม (โครงการหาดกังหัน 1-3) รวมก�ำลัง
การผลิต 126 เมกะวัตต์ โดยด�ำเนินการภายใต้ บจก. อีเอ วินด์
หาดกังหัน 3 ซึง่ เริม่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial
Operation Date : COD) พร้อมเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 3 โครงการ
• บริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลุงทน (BOI) ส�ำหรับโรงผลิตไฟฟ้า
พลังงานลม ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 5 โครงการ (ในนามบริษทั ฯ)
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ได้ออกบัตรส่งเสริมโดยโอนให้แก่
บริษัทในเครือดังนี้
1.) บริษัทย่อยทางอ้อม - บจก. นายางกลัก พัฒนา กิจการ
		 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหนุมาน 1) ขนาด
		 ก�ำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์

2.) บริษทั ย่อยทางอ้อม - บจก. โป่งนก พัฒนา กิจการผลิตไฟฟ้า
		 จากพลังงานลม (โครงการหนุมาน 5) ขนาดก�ำลังการผลิต
		 48 เมกะวัตต์
3.) บริษัทย่อยทางอ้อม - บจก. นายางกลัก พลังลม กิจการ
		 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหนุมาน 8) ขนาด
		 ก�ำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์
4.) บริษัทย่อยทางอ้อม - บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา กิจการ
		 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหนุมาน 9) ขนาด
		 ก�ำลังการผลิต 42 เมกะวัตต์
5.) บริษัทย่อยทางอ้อม - บจก. บ้านชวน พัฒนา กิจการผลิต
		 ไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหนุมาน 10) ขนาดก�ำลัง
		 การผลิต 80 เมกะวัตต์
โดยทั้ง 5 โครงการนี้ จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภท
7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน และให้ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2544 เช่น แต่ละโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ และหลังจากนั้นจะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติเป็นเวลาอีก 5 ปี เป็นต้น
• ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับการไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) เพื่อผลักดัน “โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า” ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “EA Anywhere”
โดยเปิดให้บริการแห่งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ที่ จ อดรถศู น ย์ ก ารค้ า สยามพารากอน ชั้ น GA NORTH,
ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น GB
• จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ดังต่อไปนี้
- จัดตัง้ บจก. พลังงานมหานคร (“EMN”) ด้วยทุนจดทะเบียน
		 และทุนช�ำระแล้ว 10 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วน
		 ร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจติดตั้งและ
		 ให้ บ ริ ก ารสถานีอัด ประจุไ ฟฟ้า ส�ำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า
		 ทุกประเภท
- จัดตั้ง บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช (“GTR”) ด้วยทุน
		 จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 40 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
		 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
		 ธุรกิจวิจัยและพัฒนา Oleochemical
- จัดตั้ง บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช (“MMR”) ด้วยทุน
		 จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
		 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
		 ธุ รกิ จ เกี่ ยวกับ การวิจัย และพัฒ นาธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ
		 บริษัทในเครือ

- จัดตั้ง บจก. เปย์ป๊อป (“POP”) ด้วยทุนจดทะเบียนและ
		 ช�ำระแล้ว 100,000 บาท โดย EMN ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
		 99.97 วัตถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจท�ำธุรกรรมทางการเงิน
		 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Money)
- จัดตั้ง บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช (“EBR”) ด้วยทุน
		 จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 100,000 บาท โดยบริษัทฯ
		 ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจ
		 เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บไฟฟ้า
- จั ด ตั้ ง บจก. อี เ อ ไบโอ อิ น โนเวชั่ น (“EBI”) ด้ ว ยทุ น
		 จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 100,000 บาท โดยบริษัทฯ
		 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
		 ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไบโอดีเซล (B100) และผลิตภัณฑ์
		 พลอยได้
• เข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทที่จัดตั้งใหม่ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อ Shenzhen Growatt Power
Technology Co., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
เครือ่ งจักร และอืน่ ๆ ในสัดส่วนร้อยละ 44 ของส่วนได้เสียทัง้ หมด
ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 264,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• เข้ า ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โดยการเข้ า ซื้ อ หุ ้ น จากผู ้ ถื อ หุ ้ น เดิ ม ของ
Amita-Taiwan ด้วยวิธกี ารซือ้ หุน้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
ไต้หวัน (Emerging Stock Market) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
เพิ่มร้อยละ 15.49 ซึ่งผลจากการซื้อหุ้นดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ
เป็นผู้ถือหุ้นใน Amita-Taiwan คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.69
ของจ� ำ นวนหุ ้ น สามั ญ ที่ อ อกและจ� ำ หน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมดของ
Amita-Taiwan
• เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
ดังต่อไปนี้
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบจก. พลังงานมหานคร (“EMN”)
		 จากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ
		 ลดสัดส่วนการถือหุ้นภายใน EMN จากเดิม ร้อยละ 99.99
		 เป็นร้อยละ 66.67
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชนั่ เมเนจเมนท์
		 (“ESM”) จากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 110 ล้านบาท ซึ่ง
		 บริษัทฯ ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาให้หลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ย้ายจาก ตลาดเอ็มเอไอ (mai) เพื่อเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มกราคม
2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยังได้รับ
การพิจารณาน�ำเข้าไปรวมใน SET50 index ตั้ง แต่วันที่
1 กรกฎาคม 2560 และรวมใน FTSE SET Large Cap ตั้งแต่
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
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• บริษัทฯ ยังคงรักษาระบบบริหารจัดการ ในด้านต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาในช่วงปี 2561 ดังนี้
- มาตรฐาน RSPO, ISO 9001:2015, ISO 14001 : 2015,
		 OHSAS 18001: 2007, Kosher, Green System (GI3)
• บริษทั ฯ ได้รบั ใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการทีผ่ า่ นเกณฑ์
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนยันว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น
ที่จะน�ำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติในการประกอบ
กิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและมุง่ เน้นการป้องกัน
และรักษาสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิน่ ซึง่ บริษทั ฯ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
		 ที่ถูกต้อง
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
		 และเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
- เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งโปร่ ง ใส และสามารถ
		 ตรวจสอบได้
- แสดงความรับผิดชอบ หากเกิดผลกระทบต่อชุมชน และ
		 จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
- ยึดหลักนิติธรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
		 ตามกฎหมาย
- ด�ำรงไว้ซงึ่ ความยุตธิ รรมในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
		 และคืนประโยชน์ต่อสังคม
- ประกอบกิจการอย่างมีจิตส�ำนึก ไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชน
		 และสิ่งแวดล้อม
• บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่
- รับการสนับสนุนการลงทุนในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง
		 หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในระบบ
		 อากาศอัด ภายใต้การสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
		 การจัดการพลังงานในระบบอากาศอัดทั้งระบบ ด้วยระบบ
		 ควบคุมอัตโนมัติ ตามนโยบาย Thailand 4.0
- โครงการน�ำร่องขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน�้ำ
		 โดยวิศวกรด้านหม้อไอน�้ำหรือวิศวกรพลังงาน ภายใต้เงิน
		 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 เพื่อ
		 ยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
		 สื่อน�ำความร้อนในภาคอุตสาหกรรม
• ได้ รั บ ใบประกาศนี ย บั ต รสถานประกอบการที่ ผ ่ า นเกณฑ์
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับบริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซล่า
พิษณุโลก (“ESP”) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการ
ยืนยันว่า ESP เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมทีด่ ำ� เนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม และยังได้รับการรับรอง
จาก URS Thailand (United Registrar of Systems
(Thailand) Ltd.) ในด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพและ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล “ISO 9001 : 2015”
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม “ISO 14001 : 2015”
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• บริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซล่า ล�ำปาง (“ESL”) ได้รับการ
รับรองจาก URS Thailand (United Registrar of Systems
(Thailand) Ltd.) ในด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพและ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล “ISO 9001 : 2015”
- ระบบการจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
		 Management System) “ISO 14001 : 2015”
• บริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซล่า และบจก. อีเอ โซล่า นครสรรค์
ยังคงรักษาระบบบริหารจัดการ ทั้งทางด้านระบบบริหารงาน
และระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ทีไ่ ด้รบั จาก URS Thailand
(United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.) ตลอด
ระยะเวลาในช่วงปี 2561 ดังนี้
- บริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซล่า ได้รับการรับรองระบบบริหาร
		 งานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นการ
		 ปรับปรุงจาก ISO 9001 : 2008 และระบบการจัดการด้าน
		 สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก
		 ISO 14001 : 2004
- บริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ (“ESN”) ได้รับ
		 การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO
		 9001 : 2015 และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO
		 14001 : 2015
• คณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้จากโครงการ ดังนี้
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่นครสวรรค์ ส�ำหรับ
		 เดือน ธ.ค. 59 ถึง เดือน พ.ย. 60 รับรองจ�ำนวน 104,543
		 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ล�ำปาง ส�ำหรับเดือน
		 ธ.ค. 59 ถึง เดือน พ.ย. 60 รับรองจ�ำนวน 112,548 ตัน
		 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ทีพ่ ษิ ณุโลก ส�ำหรับเดือน
		 ต.ค. 59 ถึง เดือน ธ.ค. 60 รับรองจ�ำนวน 126,713 ตัน
		 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
• บริษัทย่อย (ทางอ้อม) - บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 ได้รับ
การอนุมัติการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาค
สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction Program : T-VER) กับองค์การบริการ
จัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ส�ำหรับ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ทีจ่ งั หวัดสงขลา และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (“Wind Power Plant at Songkla
and Nakhon Si Thammarat, Thailand) โดยคณะอนุกรรมการฯ
อบก. เห็น ชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ล ดได้จาก
โครงการนี้ ส�ำหรับเดือนมีนาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560
อยูท่ จี่ ำ� นวน 63,907 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

• ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภท 7.27 กิจการสถานี
บริการอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และให้ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2544 เช่น ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ และให้ได้รบั สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน ก�ำหนดระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น เป็นต้น
• เปิดตัวธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดย
เทคโนโลยี เ ครื่ อ งชาร์ จ ซึ่ ง ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานสากล
ด้านความปลอดภัยจาก IEC และได้แสดงจุดยืนในการขับเคลือ่ น
ให้เกิดวิวัฒนาการครั้งส�ำคัญด้วยการขยายจ�ำนวนสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ
• เปิดตัว “Smart Move” แพลตฟอร์มบริการเช่ารถพลังงานไฟฟ้า
100% เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างระบบนิเวศรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในประเทศให้สมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ โดยผูใ้ ช้บริการสามารถค้นหาสถานีอดั ประจุไฟฟ้าได้จาก
แอปพลิเคชัน่ EA Anywhere บนโทรศัพท์มอื ถือผ่านแพลตฟอร์ม
Smart Move และได้ติดตั้งสถานีชาร์จ ในโครงการของแสนสิริ
ด้วยอุปกรณ์ DC Super Charge ไว้รองรับการชาร์จ โดยใช้
เวลาชาร์จเร็วที่สุดเพียง 7 นาทีเป็นครั้งแรกและเครื่องแรกที่
ติดตั้งในโครงการอสังหาริมทรัพย์
• เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้ากับพันธมิตรตลอดเส้นทางไป-กลับ
กรุงเทพฯ-หัวหิน กว่า 380 กิโลเมตร จ�ำนวน 8 จุด เป็น
รายแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561
• ร่ ว มลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง บจก.
พลังงานมหานคร กับบจก. อินช์เคป (ประเทศไทย) ซึ่งเป็น
ผู้น�ำเข้าและตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์แลนด์โรเวอร์ เมื่อวันที่
20 กันยายน 2561 เพื่อให้ บจก. พลังงานมหานคร เป็นผู้ให้
บริการและอ�ำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
และเครือ่ งอัดประจุไฟฟ้าแก่ลกู ค้าทีใ่ ช้รถยนต์ไฟฟ้าแลนด์โรเวอร์
อย่างเป็นทางการ
• ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่าง
บจก. พลังงานมหานคร และ บจก. อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่
เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพือ่ ขยายจ�ำนวนสถานีอดั ประจุ
ไฟฟ้าในพื้นที่ของ TCC Group โดยติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ที่อาคารอาคเนย์ส�ำนักงานใหญ่ สีลม เป็นแห่งแรก
• เข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Amita-Taiwan
ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนของ Amita-Taiwan โดยผลจากการซือ้ หุน้ ดังกล่าว ท�ำให้
บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใน Amita-Taiwan จ�ำนวน 76,109,821 หุน้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.21 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและ
จ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมดของ Amita-Taiwan ส่งผลให้ Amita-Taiwan
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

• จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ดังต่อไปนี้
- จัดตั้ง EA CON DAO (SG) PTE.LTD. (“EA Con Dao”)
		 ที่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญ
		 ดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 244,780 บาท ซึ่งบริษัทฯ
		 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95 วัตถุประสงค์ เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
		 และลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน
- จั ด ตั้ ง AMITA NEW TECHNOLOGY PTE.LTD.
		 (“Amita-SG”) ที่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยทุนจดทะเบียน
		 1.6 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 52,527,680
		 บาท โดย Amita-Taiwan ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
		 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทลงทุน และบริษัทโฮลดิ้ง
- จัดตัง้ บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (“Amita-TH”)
		 ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 10,000 บาท โดย
		 Amita-SG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์
		 เพือ่ ประกอบธุรกิจผลิต และจ�ำหน่ายแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน
		 พอลิเมอร์ และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสงู พร้อมกันนี้
		 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีกจ�ำนวน 49.99 ล้านบาท เป็น
		 50 ล้านบาท โดย Amita-SG ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนเดิมคือ
		 ร้อยละ 99.99
- จัดตั้ง บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น (“MMC”) ด้วยทุน
		 จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 100,000 บาท โดยบริษัทฯ
		 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
		 ธุรกิจผลิตและ จัดจ�ำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมกันนี้ได้
		 เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีกจ�ำนวน 399.90 ล้านบาท เป็น
		 400 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ยังคงถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
- จัดตัง้ บจก. อีเอ สเตชัน่ (“EA Station”) ด้วยทุนจดทะเบียน
		 และทุนช�ำระแล้ว 500,000 บาท โดย บจก. พลังงานมหานคร
		 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 วัตถุประสงค์เพื่อเป็น Hub
		 Station และโลจิสติก
• เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
ดังต่อไปนี้
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ GTR จากเดิม 40 ล้านบาท เป็น
		 112 ล้านบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ MMR จากเดิม 10 ล้านบาท เป็น
		 100 ล้านบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ EBI จากเดิม 100,000 บาท เป็น
		 400.10 ล้านบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ EMN จากเดิม 150 ล้านบาท เป็น
		 200 ล้านบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ EBR จากเดิม 100,000 บาท เป็น
		 20 ล้านบาท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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• โรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหนุมาน) เริ่มจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ครบทุกโครงการแล้วดังนี้
โครงการ

ขนาดก�ำลัง
การผลิต

วันทีเ่ ริ่มจ�ำหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์

หนุมาน 1
หนุมาน 5
หนุมาน 8
หนุมาน 9
หนุมาน 10

45 เมกะวัตต์
48 เมกะวัตต์
45 เมกะวัตต์
42 เมกะวัตต์
80 เมกะวัตต์

25 มกราคม 2562
22 มีนาคม 2562
25 มกราคม 2562
30 มีนาคม 2562
13 เมษายน 2562

• ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การผลิ ต ส� ำ หรั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ โดยใช้หนุ่ ยนต์ชว่ ยในการท�ำความสะอาดแผงโซล่าร์
และเพื่อเป็นการก�ำจัดฝุ่นคราบสกปรกบนผิวแผ่นโซล่าร์ ซึ่ง
จากการทดลองในปี 2562 สามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มเป็นจากเดิม 2.5% โดยมี แ ผนการติ ด ตั้ ง
หุ่นยนต์ล้างแผงภายในปี 2563
• พัฒนาปรับปรุง Backtrack Function ส�ำหรับพื้นที่ลาดชัน
ในการลดการบดบังเงาส�ำหรับพื้นที่ลาดเอียง ซึ่งระบบติดตาม
ดวงอาทิตย์ (Tracking System) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ฟั ง ก์ ชั่ น การท� ำ งานของระบบปรั บ แผงในพื้ น ที่ ล าดเอี ย งให้
สามารถหมุนตามดวงอาทิตย์ โดยผลการทดสอบคาดว่าจะ
ส่งผลให้การผลิตไฟเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยทั้งปี 0.77 %
• ร่ ว มลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) ระหว่ า งบจก.
พลังงานมหานคร กับบจก.SAIC Motor-CP และ บจก.เอ็มจี เซลส์
(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพือ่ พัฒนาสถานี
อัดประจุไฟฟ้ารองรับการใช้งานกับรถยนต์ MG ผ่านเทคโนโลยี
i-Smart function
• การเข้าลงทุนในกิจการร่วมค้ากับ Shenzhen Atess Power
Technology Co., Ltd. (ชื่อเดิมคือ Shenzhen Growatt
Power Technology Co., Ltd.) มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ
44.00 เป็นร้อยละ 36.67 เนื่องจาก Shenzhen Atess Power
Technology Co., Ltd. ได้เพิ่มส่วนได้เสียในการร่วมค้าให้แก่
ผู้ลงทุนอื่น
• เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Amita-Taiwan เพิ่มเติมด้วยการ
เข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน โดยผลจากการซือ้ หุน้ ดังกล่าว ส่งผลให้
บริษัทฯ ถือหุ้นใน Amita-Taiwan จ�ำนวน 96,609,821 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.61 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและ
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
• จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ดังต่อไปนี้
- จัดตั้ง EA BVI Holding Limited (“BVI Holding”) ที่
		 British Virgin Island ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 เหรียญ
		 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 6.31 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
		 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 วัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
		 และลงทุนในประเทศไต้หวัน จากนั้นเพิ่มทุนเป็น 500,000
		 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
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- จัดตั้ง EA (BVI 1) Limited (“BVI 1”) ที่ British Virgin
		 Islands ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
		 หรือประมาณ 949,248 บาท โดย BVI Holding ถือหุ้น
		 ในสัดส่วนร้อยละ 100 วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนใน
		 ประเทศไต้หวัน
- จัดตั้ง EA (BVI 2) Limited (“ BVI 2”) ที่ British Virgin
		 Islands ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
		 หรือประมาณ 949,248 บาท โดย BVI Holding ถือหุ้น
		 ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100 วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
		 ประเทศไต้หวัน
- จัดตั้งบจก. อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต (“EST”) ด้วยทุน
		 จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้
		 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
		 เรือโดยสาร และเรือท่องเที่ยว
- จัดตั้งบจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ (“SWM”) ด้วยทุน
		 จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้
		 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
		 ก�ำจัดขยะทุกประเภท
- จัดตั้งบจก. อีวีนาว (“EV Now”) ด้วยทุนจดทะเบียนและ
		 ทุนช�ำระแล้ว 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
		 โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 74.99 วัตถุประสงค์เพือ่
		 ด�ำเนินธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายรถบัสไฟฟ้า และยานพาหนะ
		 อื่นทุกประเภท รวมถึงธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะ
• บริษัทย่อย - EA BVI Holding Limited (BVI Holding)
ได้ เ ข้ า ลงทุ น ใน Zept Inc. (“Zept”) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท
ที่จดทะเบียนภายใต้ก ฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ที่ด�ำเนินธุรกิจพัฒนา ออกแบบ และประกอบ EV powertrain
systems โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 10 ล้าน
ดอลล่าร์ไต้หวัน โดย ณ ปัจจุบันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45.28
• เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
ดังต่อไปนี้
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนของ MMC จากเดิม 400 ล้านบาท เป็น
		 550 ล้านบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ MMR จากเดิม 100 ล้านบาท เป็น
		 300 ล้านบาท
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนของ Amita-SG จากเดิม 1.6 ล้านเหรียญ
		 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 43,507,834 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ Amita-TH จากเดิม 50 ล้านบาท
		 เป็น 2,400 ล้านบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ SWM จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น
		 10 ล้านบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของ EV Now จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น
		 50 ล้านบาท

• AMITA Taiwan เข้าลงทุนใน Wan Meng Automatic Precision
Co., Ltd. (“Wan Meng”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทีด่ ำ� เนินธุรกิจ Automatic
control equipment engineering โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขยาย
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ Amita Taiwan ด้วย
มูลค่าการลงทุนรวม 100 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 36.04 ของหุน้ ทีอ่ อกและช�ำระแล้วทัง้ หมดของ Wan Weng
• AMITA Taiwan เข้าลงทุนใน Sun Field Invesments Co., Ltd.
(“Sun Field”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย
ของรัฐเอกราชซามัว ทีด่ ำ� เนินธุรกิจเป็นบริษทั ลงทุน และบริษทั
โฮลดิง้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขยายและเพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขันของ AMITA Taiwan ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 10 ล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและ
ช�ำระแล้วทั้งหมดของ Sun Field
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้มีคุณลักษณะใหม่ตาม
ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน “เรื่องก�ำหนดลักษณะและ
คุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
พ.ศ. 2562” ซึง่ ประกาศนีใ้ ช้บงั คับนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562
• ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายในงาน motor Show
2019 ระหว่าง MMC กับสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นสุวรรณภูมพิ ฒ
ั นา
จ�ำกัด ซึง่ เป็นกลุม่ ผูใ้ ห้บริการรถยนต์รบั จ้าง (รถแท็กซี)่ เพือ่ ตกลง
จองสิทธิซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและอะไหล่ จ�ำนวน 3,500 คัน โดยจะ
น�ำไปจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้าง เพื่อจ�ำหน่ายให้กับสมาชิก
ของสหกรณ์ พร้อมกับตกลงการใช้บริการชาร์จไฟฟ้าจากสถานี
อัดประจุไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท เพื่ออ�ำนวยความสะดวก

อ�ำนาจในการควบคุมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ นายสมโภชน์ อาหุนัย เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ล� ำ ดั บ ที่ 1 โดยถื อ หุ ้ น ณ วั น ที่ 6 มกราคม 2563
(ไม่รวมหุ้น EA ที่ถือโดยคู่สมรส) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.461
ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด ซึ่ง นายสมโภชน์ อาหุนัย ได้จ�ำหน่าย
หุ ้ น EA จ� ำ นวน 632.77 ล้ า นหุ ้ น (ร้ อ ยละ 16.964) ให้ แ ก่
Sotus and Faith #1 Limited และ Sotus & Faith#2
Limited (“Sotus”) เพือ่ ก่อตัง้ ทรัสต์ และได้รายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจากนายสมโภชน์ อาหุนัย เป็น
ผู้มีสิทธิออกเสียง 1 ราย ร่วมกับสมาชิก Protector Committee
อีก 2 ราย ดังนัน้ กรณีทตี่ อ้ งการมติเป็นเอกฉันท์ นายสมโภชน์ อาหุนยั
จะมี สิ ท ธิ ค วบคุ ม เสี ย งเฉพาะเมื่ อ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ Protector
Committee อีก 2 ราย เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม นายสมโภชน์ อาหุนยั
ไม่สามารถควบคุมสมาชิก Protector Committee อีก 2 ราย
ดังกล่าวให้ใช้สิทธิออกเสียงเห็นด้วยกับนายสมโภชน์ อาหุนัย ทั้งนี้
เมื่อคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา
แล้วว่า Sotus เป็น Ultimate Beneficial Owner ท�ำให้
นายสมโภชน์ อาหุนยั มีหน้าทีต่ อ้ งน�ำหุน้ จ�ำนวนดังกล่าว มานับรวม
กับหุ้นของ EA ที่นายสมโภชน์ อาหุนัย ถืออยู่ตั้งแต่ต้นก่อนที่จะมี
การจ�ำหน่ายไปยัง Sotus รวมถึงการพิจารณาหน้าที่ในการรายงาน
การได้มาหรือจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ หรือหน้าที่ในการท�ำค�ำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่นกัน
การจัดการ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการ ที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ
และกลุ่มบริษัท กล่าวคือ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ฯ จนถึงปัจจุบัน
นายสมโภชน์ อาหุนัย ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทฯ ดังนี้
1.) ต�ำแหน่งกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
2.) ต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร
3.) ต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 )

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

วิจัย และพัฒนา

พัฒนา ผลิต
และจ�ำหน่ายแบตเตอรี่

ธุรกิจอืน
่

จ�ำหน่ายอุปกรณ์ เครือ่ งจักร
และอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง

50.00 %

65.61 %

EMMA

AMITA-Taiwan

99.99 %

36.67 %

Atess Power

99.99 %

MMR

95.00 %

EA Con
Dao

BVI
Holding

AMITA-SG

99.99 %

ผลิต และจัดจ�ำหน่าย
ยานยนต์ไฟฟ้า

100.00 %

100.00 %

GTR

ลงทุนธุรกิจอื่น

AMITA-TH

99.99 %

6.07 %
3.03 %

EBR
36.04 %

99.99 %

MMC
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ESM

EST
EV Now

BVI 1

100.00 %

BVI 2

45.28 %

Zept

Sun Field

บจก. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น
บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช
บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช
บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช
Amita Technologies Inc.
Amita New Technology PTE.LTD.
บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd.
Wan Meng Automatic Precision Co., Ltd.
EA Con Dao (SG) PTE. LTD.

รายงานประจ�ำปี 2562

SWM

99.99 %

99.99 %

บริษัทย่อย (ทางตรง)

EMMA
GTR
MMR
EBR
AMITA-Taiwan
AMITA-SG
AMITA-TH
Atess Power
Wan Meng
EA Con Dao

99.99 %

ให้ค�ำปรึกษา

74.99 %

100.00 %

Wan Meng
100.00 %

ก�ำจัดขยะครัวเรือน ขยะอุตสาหกรรม
และขยะอื่นๆ ทุกประเภท

BVI Holding
BVI 1
BVI 2
Sun Field
MMC
EST
EV Now
Zept
SWM
ESM

บริษัทย่อย (ทางอ้อม)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัทร่วม

EA BVI Holding Limited
EA BVI 1 Limited
EA BVI 2 Limited
Sun Field Investments Co., Ltd.
บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น
บจก. อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต
บจก. อีวีนาว
Zept Inc.
บจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์
บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์

กิจการร่วมค้า

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

50.00 %
2.11 %

99.99 %

EMN

EBI

99.99 %

99.99 %

99.99 %

99.99 %

ERH

WNYK

WPGS

WTSP

99.97 %

99.99 %

99.99 %

99.99 %

99.99 %

99.94 %

99.99 %

99.99 %

99.99 %

POP

ESL

EA
Station

NYKD

ESP

NWP

BJRD

99.99 %

TWF

99.99 %

ESN

99.90 %

SU97
99.99 %

BCD

SUSO

51.00 %

PND

ESLO

99.99 %

EWHK1
99.99 %

EWHK2

99.99 %

EWHK3

บริษัทย่อย (ทางตรง)

EMN
POP
EA Station
EBI
ERH
ESL
ESP
EWHK 1
EWHK 2
EWHK 3
WNYK
NYKD

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บจก. พลังานมหานคร
บจก. เปย์ป๊อป
บจก. อีเอ สเตชั่น
บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น
บจก. อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง
บจก. อีเอ โซล่า ล�ำปาง
บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก
บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 1
บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2
บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3
บจก. ลม นายางกลัก
บจก. นายางกลัก พัฒนา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทย่อย (ทางอ้อม)

NWP
WPGS
BJRD
PND
WTSP
BCD
TWF
ESN
SU97
SUSO
ESLO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

บจก. นายางกลัก พลังลม
บจก. ลม ก้าวหน้า
บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา
บจก. โป่งนก พัฒนา
บจก. ลม ทศภูมิ
บจก. บ้านชวน พัฒนา
บจก. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์
บจก. สุรชัย (1997)
บจก. สุรชัย (1997) โซล่าร์
บจก. อีเอ โซล่า
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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49.00 %

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
รายได้หลักของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยรายได้จาก กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล ได้แก่ น�้ำมันไบโอดีเซล กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ รายได้จาก กลุม่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
และเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า และรายได้จาก กลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทรายได้

ด�ำเนินการโดย /
สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ

ปี 2560
ล้านบาท

ปี 2561

ร้อยละ

ปี 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล

4,205.23
267.07
14.16
4,486.43

36.02
2.29
0.12
38.43

3,194.23
296.16
20.76
3,511.14

25.57
2.37
0.17
28.11

3,423.24
228.93
25.51
3,677.68

22.89
1.53
0.17
24.59

ESLO, ESN, ESL,
1,933.05
ESP
EWHK3, PND, BJRD, 489.07
NYKD, NWP, BCD
4,670.94
7,093.06

16.56

1,934.12

15.49

2,061.64

13.79

4.19

802.48

6.43

2,148.29

14.37

40.01
60.76

4,944.22
7,680.82

39.58
61.50

6,764.35
10,974.28

45.22
73.38

-

-

359.99

2.88

234.91

1.57

รวมรายได้จากการขายและบริการ

11,579.49

99.19

11,551.96

92.49

14,886.87

99.55

8. ก�ำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
9. รายได้อื่น
รายได้รวม

93.98
11,673.47

0.81
100.00

1. น�้ำมันไบโอดีเซล
2. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้

EA
EA
EA

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

4. กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar)
5. กระแสไฟฟ้าพลังงานลม
(Wind)
6. เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
กลุ่มธุรกิจอืน
่ ๆ

7. รายได้จากธุรกิจอื่นๆ

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
หมายเหตุ : บริษัท อีเอ โซล่า จ�ำกัด (ESLO) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง)
ในสัดส่วนร้อยละ 49 และถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 51
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จ�ำกัด (ESN) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท อีเอ โซล่า ล�ำปาง จ�ำกัด (ESL) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ�ำกัด (ESP) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน จ�ำกัด (EWHK3) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
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รายงานประจ�ำปี 2562

(62.27)

7.16
894.58
0.35
43.69
12,490.23 100.00
(6.31)

0.46
67.67
14,954.54 100.00
(14.26)

บริษัท โป่งนก พัฒนา จ�ำกัด (PND) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จ�ำกัด (BJRD) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท นายางกลัก พัฒนา จ�ำกัด (NYKD) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท นายางกลัก พลังลม จ�ำกัด (NWP) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท บ้านชวน พัฒนา จ�ำกัด (BCD) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ผลิตเป็นวัสดุ
ดูดซับพลังงาน
(PCM)

ผลิตเป็นน�ำ้ มัน
BIODIESEL

กลุม
่ ธุรกิจไบโอดีเซล
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจเป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มันไบโอดีเซล (“B100”)
กลีเซอรีนบริสทุ ธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยได้รบั อนุญาตเป็นผูค้ า้
น�้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน (ผู้ค้าน�้ำมันที่มีปริมาณการค้า
น�้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิด ปีละตั้งแต่ 100,000
เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึน้ ไป) และนอกจากการผลิต
B100 แล้ว บริษัทฯ ยังได้น�ำปาล์มดิบที่ผ่านการวิจัย และพัฒนา
เพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่คือ
สารเปลีย่ นสถานะ (Phase Change Material : PCM) ซึง่ ด�ำเนินการ
ผลิตโดยผ่านบริษทั ย่อย – บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชัน่ โดยสาร PCM
ก�ำลังได้รับความสนใจในหลายๆ ประเทศที่ต้องการผลักดันเรื่อง
การลดใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานใด้อย่างคุ้มค่าที่สุด PCM จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ตลาดมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มดิบ และช่วยสร้างเสถียรภาพ
ราคาปาล์มดิบให้สูงขึ้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ไบโอดีเซล (B100)

ไบโอดีเซล (B100) คือ เชือ้ เพลิงทดแทนประเภทดีเซลจากธรรมชาติ
ทีผ่ ลิตได้จากน�ำ้ มันพืชและไขมันสัตว์ ส่วนใหญ่จะผลิตจากผลิตภัณฑ์
ปาล์ม เช่น น�ำ้ มันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) น�ำ้ มันปาล์ม
กึ่งบริสุทธิ์ (Refined Bleached Deodorized Palm Oil : RBD)
สเตียรีน (Stearine) น�ำมาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า
ทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น (Transesterification Process) โดยท�ำ
ปฏิกริ ยิ ากับแอลกอฮอล์ (Ethanol หรือ Methanol) และมีดา่ งเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จะได้ผลิตผล
เป็น เอสเตอร์ (Ester) ซึง่ จะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์นี้

ตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการท�ำปฏิกิริยา ไบโอดีเซลชนิด
เอสเตอร์นี้มีคุณสมบัติที่เหมือนกับน�้ำมันดีเซลมากที่สุด เพราะไม่มี
ปั ญ หากั บ เครื่ อ งยนต์ กรณี ใ ช้ ท ดแทนน�้ ำ มั น ดี เ ซลได้ โ ดยตรง
เรียกว่า B100 กรณีน�ำไปผสมกับน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จะเรียกตาม
สัดส่วนในการผสม เช่น B10 คือผสม B100 ในสัดส่วน 10%
ส�ำหรับน�ำ้ มันดีเซลหมุนเร็วโดยทัว่ ไปใช้กบั เครือ่ งยนต์ดเี ซลหมุนเร็ว
ทีม่ คี วามเร็วเกิน 1,000 รอบต่อนาทีขนึ้ ไป ได้แก่ รถยนต์เครือ่ งยนต์
ดีเซล รถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกใหญ่ รถแทรกเตอร์ เรือประมง
เรือโดยสาร เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในเรือเดินสมุทร เป็นต้น
ทัง้ นีด้ ว้ ยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มปี ระกาศเปลีย่ น
คุณภาพของ B100 เป็นชนิดใหม่ที่มีค่า Mono Glyceride ลดลง
จากเดิม 0.7% เป็น 0.4% (อ้างอิงตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
“เรื่องก�ำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิล
เอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ.2562” เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2562) ซึ่งให้
ใช้บังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และจากการประกาศ
เปลี่ยนคุณภาพดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ก�ำลังการผลิต B100 ลดลง
จากเดิม 800,000 ลิตรต่อวัน เป็น 650,000 ลิตรต่อวัน อย่างไร
ก็ตามทางบริษัทฯ ได้วางแผนด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตกลับไปที่ 750,000 ลิตรต่อวัน ภายในเดือน
มีนาคม 2563 และ 800,000 ลิตรต่อวัน ภายในเดือน มิถุนายน
2563 ตามล�ำดับ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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กลีเซอรีนบริสท
ุ ธิ์

สารเปลีย
่ นสถานะ (Phase Change Material, PCM)

กลีเซอรีนบริสทุ ธิ์ (Purified Glycerine) มีลกั ษณะเป็นของเหลว ใส
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสหวาน สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และ
น�้ำ แต่ไม่ละลายในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทางเคมีที่
หลากหลายจึงสามารถน�ำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สาร
เคมีอื่นๆ ได้ มักนิยมใช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องส�ำอาง
สบู่ เป็นต้น

สารเปลี่ยนสถานะ หรือเรียกย่อๆ ว่า สารพีซีเอ็ม (PCM) คือวัสดุที่
มีพลังงานในการเปลี่ยนสถานะสูง มีอุณหภูมิในการหลอมเหลว
และแข็งตัวคงที่ ที่ค่าใดค่าหนึ่ง สามารถดูดซับและปลดปล่อย
พลังงานได้เมื่อสารก�ำลังเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว
และของเหลวเป็น ของแข็ง ตามล�ำดับจึงสามารถใช้เพื่อรักษา
อุณหภูมิและสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ โดยที่น�ำไปเป็น
ส่วนประกอบต่างๆ เช่น ผนัง บ้าน เสื้อผ้า หรือกล่องส่งพัสดุ
เป็นต้น PCM ให้ผลประโยชน์มหาศาลในเรื่องของการอนุรักษ์
พลังงาน ในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท เช่น อาคารและการ
ก่อสร้าง, ขนส่ง, อุตสาหกรรมความเย็น, เสื้อผ้า, บรรจุภัณฑ์ และ
อื่นๆ ที่ต้องการให้คงความร้อนและความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น PCM บางอย่างมาจากแหล่งชีวภาพ (Bio based)
ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ PCM เป็นระบบเก็บกักพลังงาน
โดยใช้คุณสมบัติของความร้อนแฝง (Latent heat) นั้นเป็นวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งในการกักเก็บพลังงาน

โดยกลีเซอรีนบริสทุ ธิเ์ กิดจากการน�ำกลีเซอรีนดิบ (Raw Glycerine)
ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการผลิ ต ไบโอดี เ ซลมาผ่ า นกระบวนการกลั่ น
กลีเซอรีน (Glycerine Refining Process) จนได้เป็นกลีเซอรีน
บริสุทธิ์ (Purified Glycerine) และเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของ
บริษัทฯ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดยสามารถน�ำไปเป็นสารตัง้ ต้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย
เช่น สินค้าเวชภัณฑ์ เครื่องส�ำอาง สบู่ โลชั่น ตลอดจนสินค้าที่ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ยาสีฟัน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน กลีเซอรีน
มีก�ำลังการผลิตอยู่ที่ 80 ตันต่อวัน

สิทธิและประโยชน์ทไี่ ด้รับการส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

นอกจากผลิตภัณฑ์หลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ ยังมีผลิตภัณฑ์
พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต B100 ได้แก่ กลีเซอรีนดิบ
(Crude Glycerine) ซึ่งเป็นของเหลวสีส้ม ละลายในแอลกอฮอล์
และน�้ำ, กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) เป็นไขมันเหลว
สีเข้ม สามารถน�ำไปใช้ผสมในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอื่นๆ ได้
ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ทไี่ ด้จากกระบวนการกลัน่ น�ำ้ มันปาล์ม ได้แก่
กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD) มีสถานะ
เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ลักษณะคล้ายไขเทียน

จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส�ำหรับสิทธิ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ ได้แก่ สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

ประเภทสิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั
ประเภทกิจการทีไ่ ด้รับ
การส่งเสริม

1. กิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์
2. กิจการผลิตไบโอดีเซล
3. กิจการผลิตน�้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD)
หมายเหตุ :

/1

เลขที่บัตรส่งเสริม

1657(2)/2551
2037(2)/2554 /1
2182(9)/2551
1889(2)/2554

วันที่คณะกรรมการ
อนุมัติ

24,000 ตันต่อปี
124,800 ตันต่อปี
289 ล้านลิตรต่อปี
178,200 ตันต่อปี

12 พฤษภาคม 2551
11 กรกฎาคม 2554
6 พฤษภาคม 2558
24 พฤศจิกายน 2560

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเช่นเดียวกับกิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ตามเลขที่บัตรส่งเสริม 1657(2)/2551

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการผลิตน�้ำมันปาล์ม
อย่างยั่งยืน, มาตรฐาน Kosher, มาตรฐานระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015, มาตรฐานระบบการจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 และได้รับการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green lndustry) ในระดับที่ 3 :
ระบบสีเขียว Green System (GI3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ
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ก�ำลังการผลิต
ที่ได้รับการส่งเสริม

รายงานประจ�ำปี 2562

ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องตามข้อก�ำหนด กฎหมาย เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานที่ดี พนักงานมีความปลอดภัยในการท�ำงานและแสดง
ถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาด

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายไบโอดีเซล (B100) ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
และมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ให้ความส�ำคัญต่อการค้นคว้าและวิจยั (Research & Development
: R&D) มาใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่บริษัทฯ ในระยะยาว พร้อมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตให้
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าได้
บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทุกครั้ง โดยมีการ
เก็บตัวอย่างจากถังผลิตทุกถัง เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า หาก
พบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการน�ำสินค้าดังกล่าวเข้ากระบวนการ
ผลิตใหม่ (Reprocess) ก่อนที่สินค้าจะถูกเก็บในถังเก็บสินค้า
ส�ำเร็จรูป สินค้าดังกล่าวจะต้องผ่านคุณภาพมาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด
พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังมีห้องแล็บที่จะคอยตรวจสอบคุณภาพ โดย
การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อน�ำไปตรวจสอบคุณภาพอีกด้วย
2. กลยุทธ์ด้านการก�ำหนดราคาขาย (Price)
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการตั้งราคาขายสินค้าดังต่อไปนี้
(1) น�้ำมันไบโอดีเซล (B100)
ราคาขายน�้ำมันไบโอดีเซล (B100) โดยทั่วไปในตลาดจะอ้างอิง
จากราคาประกาศของส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(หรือเรียกว่า “ราคาประกาศ”) ซึ่งมีการประกาศราคาเป็น
รายสัปดาห์ โดยราคาประกาศจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดโดยรวมในขณะนั้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถก�ำหนด
ราคาขายดังกล่าวได้เอง ทั้งนี้การก�ำหนดนโยบายการขาย
ไบโอดีเซลของบริษัทฯ เป็นราคาที่ไม่ต�่ำกว่าราคาประกาศ
ลบด้วยส่วนลดตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ โดยจะมีการพิจารณา
ให้สว่ นลดราคาขายในแต่ละช่วงตามระยะ เวลาสัญญาการขาย
สินค้า และเมื่อสัญญาที่มีกับลูกค้าใกล้ถึงวันหมดอายุ บริษัทฯ
จะมีการเสนอขายไบโอดีเซล (Bid) โดยการพิจารณาให้ส่วนลด
จากราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงานภาครัฐแก่ลูกค้า
รายใหญ่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุสัญญาซื้อขาย
ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีความจ�ำเป็นต้องขายสินค้าในราคา
ต�่ำกว่านโยบายที่ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ จะต้องเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการทุกครัง้

(2) กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ราคาขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จะอ้างอิงจากราคา ICIS (ICIS
Pricing) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานอ้างอิงส�ำหรับสินค้าเคมีและ
พลังงานในตลาดโลก โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการขาย
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ที่ราคาไม่ต�่ำกว่าราคา ICIS ลบด้วยส่วนลด
ตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีความจ�ำเป็น
ต้องขายสินค้าในราคาต�่ำกว่านโยบายที่ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ จะ
ต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การท�ำรายการทุกครั้ง
(3) ผลิตภัณฑ์พลอยได้
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ทไี่ ด้จากกระบวนการผลิต บริษทั ฯ ได้กำ� หนด
นโยบายการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตามราคาตลาดและคุณภาพ
ที่เหมาะสม
3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place)
บริษทั ฯ มีการขายน�ำ้ มันไบโอดีเซลโดยผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ตรงไปยังผู้ค้าน�้ำมันรายใหญ่ โดยมีฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
ของบริษทั ฯ เป็นผูต้ ดิ ต่อโดยตรง นอกจากนี้ บริษทั ฯ อาจท�ำการตลาด
โดยจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่โดยให้ส่วนลดมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มปริมาณขายสินค้ามากขึ้น และท�ำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ต�่ำลงจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ส�ำหรับ
การขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ บริษัทฯ จะขายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่ใช้กลีเซอรีนเป็นวัตถุดิบในการผลิต
หรือกลุ่มลูกค้าที่ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค
เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการจัดจ�ำหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ไปยัง
ต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดภายในประเทศ
เพียงอย่างเดียว
4. กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดย
การรักษาคุณภาพในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการ
พัฒนาการด�ำเนินการ และขอรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการด�ำเนินกิจการ ในขณะเดียวกันก็
พยายามขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยวางแผน
การขนส่งล่วงหน้าร่วมกับลูกค้าทั้งปริมาณสินค้า วันที่ และเวลาใน
การขนส่งสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าแล้วนั้น บริษัทฯ
ยังมีความสามารถส่งสินค้าให้ได้ตามปริมาณและตรงต่อเวลาตาม
ความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการวางแผนการผลิตรวมถึงการ
วางแผนการจัดซื้อของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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กลุม
่ ลูกค้าเป้าหมาย

ในส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
(1) น�้ำมันไบโอดีเซล (B100)
เป็นการขายในประเทศทั้งหมด โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ
ผู ้ ค ้ า น�้ ำ มั นเชื้ อ เพลิ ง ตามมาตรา 7 ซึ่งส่ว นใหญ่เป็นผู้ค้าน�้ำมัน
รายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) และผู้ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงตาม
มาตรา 10 โดยส่วนใหญ่ บริษทั ฯ มีการท�ำสัญญาการขายไบโอดีเซล
ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่ โดยมีอายุสญั ญาครัง้ ละ 3 เดือน ถึงสูงสุดไม่เกิน
3 ปี โดยมากกว่าร้อยละ 99 ของมูลค่าการจ�ำหน่ายน�ำ้ มันไบโอดีเซล
ทั้งหมด เป็นการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลให้กับกลุ่มผู้ค้าน�้ำมัน
รายใหญ่ของประเทศ

(2) กลีเซอรีนบริสุทธิ์
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ เป็นสินค้าที่สามารถแบ่งได้หลายเกรดตามความ
บริสทุ ธิข์ องกลีเซอรีน โดยกลีเซอรีนทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตได้มคี วามบริสทุ ธิ์
อยู่ในช่วงร้อยละ 99.50 - 99.85 (หากกลีเซอรีนมีความบริสุทธิ์
ตั้งแต่ร้อยละ 99.50 ขึ้นไปจะจัดอยู่ในระดับ Pharmaceutical
Grade) โดยกลุ่มลูกค้ากลีเซอรีนบริสุทธิ์ มีทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยในปี 2562 กลุ่มลูกค้าในประเทศมีสัดส่วนอยู่ที่ 92%
และต่างประเทศ 8% เช่น ประเทศอินเดีย ที่ใช้กลีเซอรีนเป็น
วัตถุดิบในการผลิต หรือกลุ่มลูกค้าที่ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
(3) ผลิตภัณฑ์พลอยได้
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือ บริษัทผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(4) สารเปลี่ยนสถานะ (PCM)
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และผู้ผลิต
เส้นใย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล

ส�ำหรับปี 2562 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศรายชื่อผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ที่ได้รับ
ความเห็นชอบการจ�ำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ�ำหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน รวมก�ำลังการผลิตทั้งสิ้น 8,272,242 ลิตรต่อวัน โดยบริษัท
แต่ละรายมีก�ำลังผลิตดังนี้
ล�ำดับที่

บริษัท

ก�ำลังการผลิต
(ลิตร/วัน)

สถานที่ตั้งโรงงาน

ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

1

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด (มหาชน)

600,000

55/2 หมู่ที่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110

2

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ำกัด

840,000

28 หมูท่ ี่ 9 ต.บางกระสัน้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

3

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

693,642
1,028,600

199/1 หมู่ที่ 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
8 ซอย จี 12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21150

4
5

บริษัท นิว ไบโอดีเซล จ�ำกัด
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด

1,000,000
630,000

6
7

บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท น�้ำมันพืชปทุม จ�ำกัด

100,000
1,800,000

23 หมู่ที่ 6 ต.เสวียต อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
321 หมู่ที่5 ถ.เพชรเกษม ต.ข้างแรก อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
217 หมู่ที่ 15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
29/3 หมู่ที่ 6 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

8

บริษัท วีระสุวรรณ จ�ำกัด

200,000

53/6 หมู่ที่ 5 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาตี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000

9
10.
11.

บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จ�ำกัด
บริษัท ตรังน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จ�ำกัด

150,000
100,000
30,000

12.

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

650,000

13.

บริษัท พลังงานสุขสมบูรณ์ จ�ำกัด

450,000

8/1 หมู่ที่ 11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
168 หมู่ที่ 1 ถ.ตรัง-สีเกา ต.นาเมืองเพชร อ.สีเกา จ.ตรัง 92000
150 หมู่ที่ 13 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา
จ.เมืองนครราชสีมา 30280
507 หมู่ที่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-นครราชสีมา ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110
110 หมู่ที่ 4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

รวม

8,272,242

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (http://www.doeb.go.th/info/data/dataoil/Methyl-ester.pdf)1657(2)/2551
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รายงานประจ�ำปี 2562

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในส่วนการจัดหาวัตถุดิบส�ำหรับการผลิต B100 นั้น บริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมี
คณะกรรมการการจัดซือ้ วัตถุดบิ ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายผลิต
ฝ่ายจัดซือ้ และฝ่ายขาย ซึง่ อยูภ่ ายใต้คณะกรรมการบริหาร เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการจัดซือ้ ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และมีขอ้ มูล
จากฝ่ายผลิตส�ำหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อ
ให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
1. น�้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ไขน�้ำมันปาล์ม (Stearin) และ
น�้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD)
น�ำ้ มันปาล์มดิบ (CPO) ไขน�ำ้ มันปาล์ม (Stearine) และน�ำ้ มันปาล์ม
กึ่งบริสุทธิ์ (RBD) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่ง
บริ ษั ท ฯ ท� ำ การจัด หาโดยตรงจากผู้จัด หาวัต ถุดิบ (supplier)
หลายราย ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน�้ำมันพืช หรือ โรงงานสกัดน�้ำมัน
ปาล์มดิบ หรือผู้จ�ำหน่ายน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ที่มีโรงงานกระจาย
ตามแต่ละภาค เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงในกรณีที่ผลผลิตที่ได้ในแต่ละภาคไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการหรือออกไม่ตรงตามฤดูกาล ปัจจุบันน�้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ มีผู้จัดจ�ำหน่ายในประเทศประกอบด้วย
โรงหีบน�้ำมันปาล์มดิบมากกว่า 100 ราย โดยบริษัทฯ มีการจัดหา
วัตถุดิบจากผู้จัดจ�ำหน่ายที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเป็นคู่ค้ากว่า
30 ราย ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบ
และยังมีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องให้สามารถใช้
วัตถุดิบที่หลากหลายในการผลิต B100 ได้ เช่น การน�ำกรดไขมัน
ปาล์ ม (PFAD) และกรดไขมันอิสระ (FFA) มาใช้ใ นการผลิต
ไบโอดีเซล อีกทัง้ ยังลดความเสีย่ งหากราคาวัตถุดบิ ชนิดใดชนิดหนึง่
มีราคาผันผวนมากจนเกินไปอีกด้วย

2. เมทานอล (Methanol)
เมทานอล เป็นสารที่ใส่ในกระบวนการท�ำปฏิกิริยาในกระบวนการ
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) โดยจัดซื้อจาก
ผู้จ�ำหน่ายสารเคมีในประเทศ
3. สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)
สารเร่งปฏิกริ ยิ า (Catalyst) ส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ได้แก่ โซเดียมเมทาเลต (Sodium Methylate) เพื่อท�ำการเร่ง
ปฏิกริ ยิ าในกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟเิ คชัน่ (Transesterification)
โดยจัดซือ้ สารเร่งปฏิกริ ยิ าจากผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ในประเทศ
4. ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)
บริษทั ฯ ใช้ถา่ นกัมมันต์ (Activated Carbon) ในการท�ำให้กลีเซอรีน
มีลักษณะใส โดยจัดซื้อถ่านกัมมันต์จากผู้จ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ใน
ประเทศ
5. น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Palm Oil)
น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต PCM
ซึง่ กลุม่ บริษทั ด�ำเนินการจัดหาโดยตรงจากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ (Supplier)
หลายราย ทั้งใน ภาคตะวันออก และภาคใต้

ทัง้ นี้ นโยบายการพิจารณาการจัดซือ้ วัตถุดบิ หลักข้างต้นในการผลิต
ไบโอดีเซล เป็นการพิจารณาจากปริมาณการส�ำรองตามข้อก�ำหนด
ของผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 ประกอบกับแผนการขายล่วงหน้า
โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งด้านต้นทุนวัตถุดบิ สภาวะตลาด ราคาประกาศ
ของส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในขณะนั้นประกอบการ
พิจารณาการจัดซื้อของบริษัทฯ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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พลังงานหมุนเวียน
ไม่จำ� กัด

กลุม
่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ได้ขยาย
การด�ำเนินธุรกิจไปยังโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
โรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรภายใน
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริม
การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลังงานหมุนเวีย น ซึ่งจะช่ว ยลดการพึ่งพา
การน� ำ เข้ า พลั ง งาน และเพื่อเพิ่ม ความมั่นคงทางด้านพลัง งาน
โดยปัจจุบนั โรงไฟ้ฟา้ ทีก่ ลุม่ บริษทั ด�ำเนินงานอยูจ่ ำ� นวน 13 โครงการ
ได้แก่

1.) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
จ�ำนวน 4 โครงการ
รวมขนาดก�ำลังการผลิต

2.) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม
จ�ำนวน 8 โครงการ
รวมขนาดก�ำลังการผลิต

เมกะวัตต์

เมกะวัตต์

278

46

รายงานประจ�ำปี 2562

386

ใช้พน
้ื ทีใ่ ต้แผงได้

แผนทีต
่ งั้ โครงการโรงไฟฟ้าของกลุม
่ บริษท
ั

ล�ำปาง

ล�ำปาง

พิษณุโลก

บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก
(ESP) (COD : 2559)

บจก. อีเอ โซล่า ล�ำปาง
(ESL) (COD : 2558)
พิษณุโลก
ชัยภูมิ

นครสวรรค์

นครสวรรค์

ลพบุรี

บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์
(ESN) (COD : 2556)
ชัยภูมิ

ลพบุรี

บจก. นายางกลัก พัฒนา
(NYKD) (COD : 2562)

บจก. อีเอ โซล่า
(ESLO) (COD : 2555)

บจก. นายางกลัก พลังลม
(NWP) (COD : 2562)
บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา
(BJRD) (COD : 2562)
บจก. โป่งนก พัฒนา
(PND) (COD : 2562)
นครศรีธรรมราช

สงขลา, นครศรีธรรมราช

บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3
(EWHK3) (COD : 2560)
(3 โครงการ)

บจก. บ้านชวน พัฒนา
(BCD) (COD : 2562)

สงขลา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าพลังงานลม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ได้จากดวงอาทิตย์และลม เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

			 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ จ�ำนวน 4 โครงการ ขนาดก�ำลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เปิดด�ำเนินการ
ในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดแล้ว ดังนี้
ชื่อโครงการ

ขนาดก�ำลังการผลิต

สถานะโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี

8 เมกะวัตต์

จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์

90 เมกะวัตต์

จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดล�ำปาง

90 เมกะวัตต์

จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก

90 เมกะวัตต์

จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

รวมก�ำลังการผลิต

278 เมกะวัตต์

1.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
จังหวัดลพบุรี
• ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP)
โครงการตั้งอยู่เลขที่ 188, 188/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูม
แม่นำ�้ ป่าสัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ต�ำบลพัฒนานิคม
อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่รวมประมาณ 315 ไร่
• ท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่า กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ก�ำหนดระยะเวลา 5 ปี และ
ต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บังคับจนกว่า
จะมีการยุติสัญญา
• ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่องการก�ำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน ตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552
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2.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
จังหวัดนครสวรรค์
• ด�ำเนินธุรกิจภายใต้บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ โดยเป็นโรงผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) โครงการ
ตั้งอยู่เลขที่ 99/9, 99/10 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหัวหวาย อ�ำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่รวมประมาณ 1,810 ไร่
• ท�ำสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างบจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์
กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) อายุสัญญา
5 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญา
ฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�ำหนด
อายุสัญญา
• ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 6.50 บาทต่อ
กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD)

3.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
จังหวัดล�ำปาง
• ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า ล�ำปาง โดยเป็นโรงผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) โครงการ
ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบ้านเอือ้ ม, ต�ำบลบ้านเป้า อ�ำเภอเมืองล�ำปาง และ
ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ำ� บลหนองหล่ม อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,477 ไร่
• ท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่า ล�ำปาง
กับ กฟผ. อายุสญ
ั ญา 5 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ
5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็น
หนังสือ ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ก่อนครบก�ำหนดอายุสัญญา
• ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 6.50 บาทต่อ
กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD)

4.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
จังหวัดพิษณุโลก
• ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก โดยเป็นโรงผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) โครงการ
ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 11 ต�ำบลมะต้อง อ�ำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,230 ไร่
• ท�ำสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างบริษทั อีเอ โซล่า พิษณุโลก
จ�ำกัด กับ กฟผ. อายุสัญญา 5 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้
คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญา
ต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�ำหนดอายุสัญญา
• ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 6.50 บาทต่อ
กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD)

สิทธิและประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั การส่งเสริม

จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ทกี่ ลุม่ บริษทั ได้รบั ได้แก่ สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
ประเภทสิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั
ประเภทกิจการทีไ่ ด้รับ
การส่งเสริม

1. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
3. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
4. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เลขที่บัตรส่งเสริม

2467 (1)/2554
1251(1)/2556
2076(1)/อ./2557
58-2034-0-00-2-0

ก�ำลังการผลิต
ที่ได้รับการส่งเสริม

วันที่คณะกรรมการ
อนุมัติ

8 เมกะวัตต์
90 เมกะวัตต์
90 เมกะวัตต์
90 เมกะวัตต์

17 พฤศจิกายน 2554
20 พฤษภาคม 2556
3 กันยายน 2557
10 กรกฎาคม 2558

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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			 โรงไฟฟ้าพลังงานลม

ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าทีไ่ ด้จากพลังงานลม จ�ำนวน 8 โครงการ ขนาดก�ำลังการผลิตรวม 386 เมกะวัตต์ ซึง่ ได้เปิดด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์
ทั้งหมดแล้ว ดังนี้
1.) โครงการหาดกังหัน 1-3 : จ�ำนวน 3 โครงการ ขนาดก�ำลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต์
ชื่อโครงการ

ขนาดก�ำลังการผลิต

โครงการหาดกังหัน 1 อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

36 เมกะวัตต์

โครงการหาดกังหัน 2 อ�ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

45 เมกะวัตต์

โครงการหาดกังหัน 3 อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

45 เมกะวัตต์

รวมก�ำลังการผลิต

126 เมกะวัตต์

• ด�ำเนินธุรกิจทัง้ 3 โครงการภายใต้บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3
โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Product :
SPP) โครงการตั้งอยู่ที่อ�ำเภอหัวไทร, อ�ำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และอ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
• ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ วินด์
หาดกังหัน 3 กับ กฟผ. มีก�ำหนดระยะเวลา 5 ปี และสามารถ
ต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะ
ต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�ำหนดอายุสัญญา

สถานะโครงการ

จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560
จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2560
จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560

• ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date : COD)
• ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไร
สุทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี และ
หลังจานั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติต่อไปอีกเป็นระยะ
เวลา 5 ปี

2.) โครงการหนุมาน 1,5,8,9,10 : จ�ำนวน 5 โครงการ ขนาดก�ำลังการผลิตรวม 260 เมกะวัตต์
ชื่อโครงการ

ขนาดก�ำลังการผลิต

โครงการหนุมาน 1 อ�ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

45 เมกะวัตต์

โครงการหนุมาน 5 อ�ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

48 เมกะวัตต์

โครงการหนุมาน 8 อ�ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

45 เมกะวัตต์

โครงการหนุมาน 9 อ�ำเภอเทพสถิต, อ�ำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 10 อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

42 เมกะวัตต์

รวมก�ำลังการผลิต

260 เมกะวัตต์

• ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ 5 บริษทั ย่อย (ทางอ้อม) ของบริษทั ฯ โดย
เป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Product : SPP)
โครงการตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอเทพสถิต, อ�ำเภอหนองบัวระเหว และ
อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
• ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง 5 บริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัทฯ กับ กฟผ. มีก�ำหนดระยะเวลา 5 ปี และ
สามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคูส่ ญั ญาฝ่ายทีป่ ระสงค์
จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�ำหนดอายุสัญญา
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รายงานประจ�ำปี 2562

80 เมกะวัตต์

สถานะโครงการ

จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562
จ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ (COD)
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562
จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562
จ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ (COD)
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562
จ�ำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ (COD)
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562

• ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปีนับจากวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date : COD)
• ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไร
สุทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี และ
หลังจากนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติต่อไปอีกเป็นระยะ
เวลา 5 ปี

สิทธิและประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั การส่งเสริม

จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ทกี่ ลุม่ บริษทั ได้รบั ได้แก่ สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
ประเภทสิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รบ
ั
ประเภทกิจการทีไ่ ด้รับ
การส่งเสริม

1. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหาดกังหัน 1)
2. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหาดกังหัน 2)
3. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหาดกังหัน 3)
4. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหนุมาน 1)
5. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหนุมาน 5)
6. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหนุมาน 8)
7. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหนุมาน 9)
8. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โครงการหนุมาน 10)

การตลาดและการแข่งขัน
แนวโน้มและการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน
(ประเภทพลังงานหมุนเวียน) ในอนาคต

กระทรวงพลังงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
แห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่
30 เมษายน 2562 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 (Power
Development Plan : PDP2018) ได้ให้ความส�ำคัญใน 3 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)
เพือ่ ให้มคี วามมัน่ คงครอบคลุมทัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า
และระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า รายพื้นที่ และตอบสนองปริมาณ
ความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับ
ที่เหมาะสม เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตด้านพลังงาน
2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy)
ต้องค�ำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าที่มีต้นทุนต�่ำเพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว
รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อให้ให้เกิดการ
แข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

เลขที่บัตรส่งเสริม

1702(1)/2558
1701(1)/2558
1703(1)/2558
60-0055-0-13-2-0
60-0051-0-13-2-0
60-0052-0-13-2-0
60-0053-0-13-2-0
60-0054-0-13-2-0

ก�ำลังการผลิต
ที่ได้รับการส่งเสริม

วันที่คณะกรรมการ
อนุมัติ

36 เมกะวัตต์
45 เมกะวัตต์
45 เมกะวัตต์
45 เมกะวัตต์
48 เมกะวัตต์
45 เมกะวัตต์
42 เมกะวัตต์
80 เมกะวัตต์

12 กุมภาพันธ์ 2558
12 กุมภาพันธ์ 2558
12 กุมภาพันธ์ 2558
12 กุมภาพันธ์ 2558
12 กุมภาพันธ์ 2558
12 กุมภาพันธ์ 2558
12 กุมภาพันธ์ 2558
12 กุมภาพันธ์ 2558

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)
ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
ไฟฟ้า (Efficiency) ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้า และด้านใช้ไฟฟ้า
โดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) เพื่อ
รองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ และ
รองรับการเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นตามแผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (AEDP) ภาครัฐจะพิจารณาจัดหาก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของ Disruptive
Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิด และยังคงสอดคล้องกับ
ข้อตกลงของ COP21 ประกอบด้วย ชีวมวล,ก๊าซชีวภาพ,พลังงาน
แสงอาทิตย์,พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ
และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยมีเป้าหมายการรับซื้อเพื่อรักษา
ระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ยังได้ค�ำนึงถึงมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานในอนาคต พลังงานหมุนเวียนตามนโยบายการ
ส่งเสริมของภาครัฐมีเป้าหมายก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง ณ สิ้นปี 2580 จ�ำนวน 18,176
เมกะวัตต์ สรุปได้ดังนี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ในช่วงปี
2561-2580

(ตามแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2561 -2580 (PDP 2018)
Energy Source
แหล่งพลังงาน

ก�ำลังการผลิตตามสัญญา
(MW – เมกะวัตต์)

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV)
โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass)
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (Biogas)
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้ำ
ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ
พลังงานลม (Wind)
ขยะอุตสาหกรรม
รวม

10,000.00
3,376.00
546.00
2,725.00
1,485.00
44.00
18,176.00

ที่มา : ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

นโยบายการตลาด
กลยุทธ์ดา้ นการตลาด

ในการประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า พลั ง งาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันทางตรงกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นเนื่องจากการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด
ให้แก่หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามที่ระบุ
ในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่างบริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั กับหน่วยงาน
ภาครัฐ (PPA) ดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในการ
ผลิตพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านการเลือกใช้
อุปกรณ์และเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ในการผลิ ต ไฟฟ้ า เพื่อให้โ ครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม บริษัท ฯ
ด�ำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างสม�่ำเสมอและมีเสถียรภาพ นอกจากนี้
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ยังได้มุ่งเน้นการท�ำงานที่เป็นทีมเพื่อ
ให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท ในการด�ำเนินธุรกิจออกแบบก่อสร้างและดูแล
รักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อให้มี
บุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการโยธา
ซึ่งจะส่งผลต่อการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่ม
บริษัท อีกด้วย
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กลุม
่ ลูกค้าเป้าหมาย / การจ�ำหน่าย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลม คือ หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
ก�ำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดก�ำลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ในจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดพิษณุโลก และโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ทั้งหมดตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างบริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั กับหน่วยงานภาครัฐ (PPA) ดังกล่าว
ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการเพิ่มก�ำลังการผลิต
ติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการน�ำเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศในระยะยาว

กลุม
่ ธุรกิจอืน
่ ๆ
ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่

เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของ
กลุม่ บริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญของ Amita Technologies
Inc. (AMITA-Taiwan) (วันที่ 7 ธันวาคม 2559) ซึ่งเป็นบริษัท
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเป็น
บริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market (ESM) ของตลาด
หลักทรัพย์ไต้หวัน เพื่อด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและผลิต
แบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออน พอลีเมอร์ (Lithium-ion Polymer)
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเพิ่มโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม รวมจ�ำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน AMITA
- Taiwan ทั้งสิ้น 96,609,821 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.61
ของจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและจ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด และนอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อย - บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ลักษณะโดยทั่วไปของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เป็นอุปกรณ์กักเก็บ
พลังงานที่มีความสามารถในการกักเก็บประจุไฟฟ้าได้ในปริมาณสูง
ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปใหม่ได้หลังจากไฟฟ้า
ถูกใช้หมดไป เนื่องจากภายในแบตเตอรี่ชนิดนี้มีสารเคมีที่สามารถ
ท�ำปฏิกิริยาให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมได้ โดยการอัดกระแสไฟฟ้า
เข้าไปใหม่ผา่ นอุปกรณทีช่ อื่ ว่า “Changer” คุณสมบัตขิ องแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน นอกจากจะขึ้นอยู่กับวัสดุของการน�ำมาใช้เป็น
ขั้วไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้ออกแบบให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น
ด้วยความสามารถจุพลังงานได้สงู มีนำ�้ หนักเบา อายุการใช้งานทีย่ าวนาน
ส�ำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของกลุ่มบริษัทนั้น นอกจากไม่มี
ส่วนประกอบของสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ของเหลว
กรด หรือตะกั่ว บริษัทฯ ยังได้น�ำสาร STOBA เข้ามาเป็นส่วนผสม
ในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน
การใช้งานให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น ความร้อนที่ปลอดปล่อย
ออกมาในขณะที่มีการอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปใหม่ (Changer) รวม
ถึงในขณะการใช้งาน หรือการระเบิด จากความมุ่งมั่นของกลุ่ม
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาและผลิตแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน เพือ่ ประโยชน์
ในการใช้งานด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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1. ด้านยานยนต์ไฟฟ้า

ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รวมถึงเรือโดยสารไฟฟ้า
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน
และลดการใช้พลังงานจากน�ำ้ มันเชือ่ เพลิง จึงท�ำไม่ให้มกี ารปลดปล่อย
ไอเสียออกมาสู่อากาศภายนอกอีกด้วย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพลังงาน
ทางเลือกทีจ่ ะเข้ามาแทนทีพ่ ลังงานเชือ้ เพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสถานการณ์ ที่ โ ลกเราต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะ
โลกร้อน การเลือกแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน มาเป็นแกนพลังงานของ
รถยนต์ไฟฟ้า นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์ส�ำหรับโลกใบนี้
2. ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS)
Energy Storage System Ecology
Household
Recycle and waste
management

Electric car

Power plant

Renewable
Energy

Power plant
Energy
storage

Controller and
soft ware
management

ที่มา : Krungsri Research

นับตัง้ แต่พลังงานหมุนเวียนก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้า ด้วยภาพลักษณ์เทคโนโลยีสะอาด จึงถูกน�ำมาใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น แต่ด้วยข้อจ�ำกัดที่ต้องค�ำนึงถึง คือ เสถียรภาพ
ของระบบ เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม ที่ท�ำให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าและจ่าย
ไฟฟ้าได้อย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้น “ระบบกักเก็บพลังงาน” จึงเข้ามา
เป็นส่วนส�ำคัญในระบบการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะก้าว
ไปยังยุคของพลังงานแห่งอนาคต
ระบบกักเก็บพลังงาน หมายถึง ระบบและอุปกรณ์ทสี่ ามารถเปลีย่ น
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปแบบอืน่ เพือ่ ให้สามารถกักเก็บไฟฟ้า
ไว้เพือ่ ใช้งานในเวลาอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นได้โดยระบบกักเก็บพลังงานจะแปลง
พลังงานที่กักเก็บไว้กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกครั้งเมื่อมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า ซึง่ จ�ำเป็นส�ำหรับระบบไฟฟ้าในอนาคตเป็นอย่างยิง่
สามารถส่งเสริมให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีความเสถียรภาพ และรักษา
คุณภาพไฟฟ้าได้อย่างสม�ำ่ เสมอ และนอกจากนีย้ งั เป็นส่วนสนับสนุน
การเปลี่ยนโหลดไฟฟ้าไปสู่ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น เมื่อมีการผลิต
ไฟฟ้าได้เป็นจ�ำนวนมากกว่าโหลดไฟฟ้าที่มีอยู่ แทนที่จะทิ้งไปโดย
เปล่าประโยชน์ ก็จะสามารถน�ำพลังงานส่วนเกินนั้นมาเก็บสะสม
ไว้ในระบบกักเก็บพลังงาน แทนช่วงเวลาที่การผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง
ซึ่งท�ำให้การบริหารจัดการพลังงานเป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้น
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ส�ำหรับจุดเด่นของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ได้แก่
• ท�ำให้พลังงานหมุนเวียนมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น สามารถพร้อม
จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุที่ท�ำให้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนหยุดชะงักชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นเมฆบดบัง
ดวงอาทิตย์ (ความเข้มแสง) หรือ ลมไม่พดั (ความเร็วลม) เป็นต้น
• เป็นแหล่งพลังงานส�ำรอง กักเก็บพลังานไฟฟ้าจากระบบ และ
ใช้งานในเวลากลางคืนเพื่อชดเชยพลังงานเชลล์แสงอาทิตย์
ที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้
• ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีความเสถียร รองรับความผันผวนของ
ระบบไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รักษาแรงดันและ
ความถี่ไฟฟ้าของระบบให้มีความเสถียร และ
• จัดการความแออัดของโครงข่ายไฟฟ้า โดยอาศัยพลังงานจาก
แบตเตอรี่เสริมเข้าสู่ระบบ แทนการส่งไฟฟ้าจากระยะทางไกล
ในกรณีที่พื้นที่ดังกล่าวมีความต้องการไฟฟ้าสูงบางช่วงเวลา
ระบบกักเก็บพลังงานดังกล่าว จะใช้แบตเตอรีช่ นิดลิเทียมไอออน
เพราะมีความเหมาะสมเรื่องพื้นที่ที่ใช้ติดตั้ง สามารถจัดเก็บ
และปล่อยพลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีความคุ้มค่าเมื่อ
เทียบกับอายุการใช้งาน นอกจากนี้ ยังสามารถเคลื่อนย้ายไป
ติดตั้งใช้งานที่อื่นได้อีกด้วย (ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุญาตจาก
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง)
แบตเตอรีล่ ิเทียมไอออนมีส่วนประกอบทีส
่ �ำคัญดังนี้

• ขั้วลบ : มีองค์ประกอบหลักเป็น แกรไฟต์เคลือบอยู่บนแผ่น
ทองแดง
• ขั้วบวก : มีองค์ประกอบหลักเป็น นิคเคิลแมงกานีสโคบอลท์
ออกไซด์เคลือบอยู่บนแผนอลูมิเนียม
• สารละลายอิเล็กโทรไลต์ : เป็นสารละลายซึง่ มีองค์ ประกอบหลัก
คือ ลิเทียม โดยสารละลายอิเล็กโทรไลต์จะท�ำหน้าทีแ่ ลกเปลีย่ น
ไอออนของลิเทียมและอิเล็กตรอนระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ
• เยือ่ เลือกผ่าน : พอลิโพรพิลนี (Plolypropylene, PP) ท�ำหน้าที่
คั่นระหว่าง ขั้วบวกและขั้วลบ

ประเภทของผลิตภัณฑ์
เซลล์แบตเตอรีล่ ิเทียมไอออน

เซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไออน ถือเป็นหน่วยย่อยผลิตภัณฑ์ที่เล็กที่สุด
ซึ่งเมื่อน�ำเซลล์แบตเตอรี่มาเรียงต่อกันเพื่อให้ได้ขนาดความจุไฟฟ้า
ตามทีต่ อ้ งการจะถูกเรียกว่าโมดูล ส่วนแพ็คแบตเตอรีท่ น่ี ำ� ไปใช้งาน
ในรถยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า หรือ ESS นั้นเกิดจากการน�ำโมดูล
หลาย ๆ อัน มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน แต่ละเซลล์แบตเตอรี่มีองค์
ประกอบหลักคือขั้วอิเล็กโทรด ชนิดแคโทด (ขั้วบวก) ชนิดแอโนด
(ขั้วลบ) และสารละลายอิเล็กโตรไลท์ เนื่องจากลิเทียมเป็นธาตุที่
ยอมให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมได้ง่ายที่สุดในธาตุทั้งหมดจึง
ท�ำให้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สามารถกักเก็บพลังงานได้สูง

โมดูลแบตเตอรีล่ ิเทียมไอออน

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สามารถปรับเปลี่ยนขนาดความจุไฟฟ้าได้
ตามความต้องการของการใช้งาน เนื่องจากความจุของเครื่องจักร
แต่ละประเภทนั้น มีปริมาณความจุที่แตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้ออกแบบการจัดเรียงเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ให้อยู่ใน
รูปแบบของโมดูลขนาดต่างๆ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ต่อการใช้งานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า
เรือไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) เป็นต้น
สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ทบี่ ริษทั ฯ ได้รบั ในการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจ
ประเภทกิจการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (HIGH DENSITY
BATTERY) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน เลขที่บัตรส่งเสริม 62-1184-1-18-1-0 ที่ก�ำลัง
การผลิต ประมาณ 100,000 โมดูลต่อปี (6,415,200 เซลล์ต่อปี)

คณะกรรมการอนุมตั วิ นั ที่ 22 ตุลาคม 2562 สิทธิประโยชน์ทสี่ ำ� คัญ
มีดังนี้
1. ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรตามทีค่ ณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
2. ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไ่ี ด้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนด 8 ปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
3. ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุน ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลนั้น ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับ
4. ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้
จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนด
เวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นก�ำหนดระยะเวลาตามข้อ 2.
5. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่
ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การส่งออก
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก

การตลาดและการแข่งขัน แนวโน้มและการเติบโตของธุรกิจแบตเตอรี่
แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน เป็นแบตเตอรีท่ กี่ ำ� ลังพูดถึงมากในปัจจุบนั จากกระแสของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
ที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ส�ำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนั้นมีหลากหลายประเภท โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ ได้แบ่งแบตเตอรี่ลิเทียมไออนตามวัสดุขั้วลบและขั้วบวก รวมถึงการใช้งานออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
ประเภทแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน แบ่งตามวัสดุขวั้ ลบ และขัว้ บวก รวมถึงการใช้งาน
ประเภทที่

วัสดุขั้วบวก

วัสดุขั้วลบ

การใช้งาน

1
2

Lithium Cobalt Oxide (LiCoO2, LCO)
Lithium Manganese Oxide (LiMn2 O4, LMO)

แกรไฟต์
แกรไฟต์

3

แกรไฟต์

5

Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
(Li(Ni,Mn,Co)O2, NMC,NCM
Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide
(Li(Ni, Co,Al)O2, NCA)
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4, LFP)

6

แกรไฟต์ หรือ LMO

โทรศัพท์มือ ถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป กล้องดิจิทัล
เครื่องมือไฟฟ้า (Power tools) อุปกรณ์การแพทย์
ระบบส่งก�ำลังในยานพาหนะไฟฟ้า
จักรยานไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ ระบบส่งก�ำลังใน
ยานพาหนะไฟฟ้า (มักใช้ในรถไฮบริด) ระบบส�ำรองไฟฟ้า
อุปกรณ์การแพทย์ ระบบส่งก�ำลังในยานพาหนะไฟฟ้า
(เช่นที่พบใน Tesla Model S) ระบบส�ำรองไฟฟ้า
ระบบส่งก�ำลังในยานพาหนะไฟฟ้า หรือแทนแบตเตอรี่
กรดตะกัว่ ในรถยนต์ (Start-Lighting-Ignition battery)
ระบบที่ต้องการกระแส และความทนทานสูง
ระบบส�ำรองไฟฟ้า ระบบส่งก�ำลังในยานพาหนะไฟฟ้า
(Mitsubishi i-MiEV, Honda Fit EV)

4

แกรไฟต์
แกรไฟต์
Lithium Titanate
(Li4 Ti5 O12, LTO)

ที่มา : บทความ รู้จักแบบเตอรี่ ตอนที่ 4 วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 80 ประจ�ำเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 :
https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/magazine_detail.asp?Run_no=dlkebzwve

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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แต่ปัจจุบันในประเทศไทยยังคงต้องน�ำเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นหากเริ่มมีผู้ประกอบการลงทุนเพื่อ
ผลิตแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนในประเทศเพิม่ มากขึน้ จะช่วยลดการน�ำเข้า และต้นทุนการน�ำเข้าแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนจากต่างประเทศได้มากขึน้
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการทีผ่ ลิตอุปกรณ์เพือ่ สนับสนุนการใช้งานแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนในประเทศได้อกี ด้วย เช่น ผูป้ ระกอบการ
ที่ผลิตแทนชาร์ตแบบไร้สาย (Wireless Charging) และการสร้างสถานีชาร์จส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
มูลค่าการน�ำเข้าแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน (850760) ของไทย ปี 2560 - 2562
90,000,000
80,000,000

เหรียญสหรัฐฯ

70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2560
2561
ม.ค.-ธ.ค. 2562

จีน
67,923,903
69,489,482
80,630,633

เยอรมนี
33,434,374
34,874,106
21,972,551

ญี่ปุ่น
3,587,050
2,707,152
10,489,613

เกาหลีใต้
1,723,901
1,545,846
8,141,152

ไต้หวัน
1,093,095
1,409,759
5,237,207

อื่นๆ
6,354,581
7,055,000
12,074,289

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ส�ำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีการใช้งานในไทยนั้น ส่วนมากเป็นน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2561 ประเทศไทยน�ำเข้าแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน มูลค่า 117,081,346 เหรียญสหรัฐฯ ซึง่ มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.53 เมือ่ เทียบกับปี 2560 จากโนบายการลดภาษีศลุ กากร
ส�ำหรับสินค้าอ่อนไหว (Sensitive list: SL) ประเภทแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ ที่น�ำเข้าจากจีนเหลือร้อยละ 5 ซึ่งจากเดิมก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 20
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement : ACFTA) โดยน�ำเข้าจากจีนสูงสุด คิดเป็นมูลค่า 69,489,482
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 58.20 และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13.82
ส�ำหรับปี 2562 (ม.ค. - ธ.ค.) ประเทศไทยน�ำเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในมูลค่า 138,545,445 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มร้อย
ละ 15.50 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน�ำเข้าจากจีนสูงสุด คิดเป็นมูลค่า 80,630,633 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ
58.20 และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13.82
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รายงานประจ�ำปี 2562

มูลค่าการส่งออกแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน (850760) ของไทย ปี 2560 – 2562
8,000,000
7,000,000

เหรียญสหรัฐฯ

6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2560
2561
ม.ค.-ธ.ค. 2562

สิงคโปร์
7,675,241
7,213,236
6,425,501

มาเลเซีย
588,333
1,157,964
745,660

กัมพูชา
241,284
268,381
517,331

เมียนม่า
514,361
121,290
373,896

ออสเตรเลีย
63,058
543,526
247,336

อื่นๆ
686,594
771,785
1,221,143

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

จากกราฟแสดงมูลค่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของประเทศไทย ปี 2561 ประเทศไทยมีการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มูลค่า
10,076,183 เหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 โดยมีการส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์สูงสุด คิดเป็นมูลค่า 7,213,236
เหรียญสหรัฐฯ และในปี 2562 (ม.ค. - ธ.ค.) ประเทศไทยมีการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มูลค่า 9,530,865 เหรียญสหรัฐฯ มีอัตรา
การหดตัวร้อยละ 5.72 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.12 และ
67.56 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นโยบายการตลาด
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product)

บริษทั ฯ มุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้การออกแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ออกมานั้นมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพทีส่ งู สามารถกักเก็บพลังงานได้ในปริมาณมากขึน้
และใช้ระยะเวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว จากการที่มีทีมวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทฯ จึงท�ำให้สามารถปรับปรุงคุณภาพของเซลล์
แบตเตอรี่ ลิเ ที ย มไอออนได้ต ลอดเวลา พร้อมทั้งสูตรการผลิต
กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ ตอนของการผลิต
อีกทั้งกลุ่มบริษัท ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผสมอิเล็กโตรไลท์ ซึ่งถือ
เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จึงท�ำให้มี
ความสามารถปรับปรุงสูตรผสมอิเล็กโตรไลท์ ได้อย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลายน�้ำ คือโมดูลแบตเตอรี่
บริษัทฯ จัดสร้างหน่วยประกอบโมดูลแบตเตอรี่ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อการใช้งานของแต่ละกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้แบตเตอรี่ที่
มีความหลากหลายของขนาดความจุ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
รถบรรทุกไฟฟ้า เรือโดยสารไฟฟ้า รวมถึงแบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้า
ส�ำหรับระบบผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า (ESS)

กลยุทธ์ดา้ นการก�ำหนดราคาขาย (Price)

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามราคาตลาด
และคุณภาพที่เหมาะสม รวมทั้งการควบคุมต้นทุนการผลิตในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากหลายแหล่ง การ
ก่อสร้างโรงงานที่มีขนาดใหญ่ ควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
ซึ่งจะช่วยควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ จะสามารถ
ช่วยให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ต�่ำลง สามารถแข่งขันได้ในตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place)

บริษัทฯ มีการจ�ำหน่ายแพ็คแบตเตอรี่ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ตรงไปยังผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุก
ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า หรือแม้กระทั้งเรือโดยสารไฟฟ้า ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยทีมงานจากฝ่ายขายของกลุ่มบริษัท เป็นผู้
ติดต่อโดยตรง หรือรับผลิตทั้งแบบโมดูลหรือแบบแพ็ค ตามขนาด
ที่ลูกค้าต้องการ (Made to Order)
การจัดหาวัตถุดบ
ิ

บริษัทฯ มีการตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ จึงมี
นโยบายการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ จากผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยที่ มี ชื่ อ เสี ย งและ
น่าเชื่อถือเป็นคู่ค้ามากกว่า 3 ราย ในการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบส�ำหรับการ
ผลิตแบตเตอรี่
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สถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ทั้งประเภท PHEV (Plug-in hybrid Electric Vehicle) และประเภท BEV (Battery Electric Vehicle)
โดยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ใช้เทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟ้าผ่านตัวน�ำ (Conductive Charging)
เป็นการอัดประจุแบตเตอรี่ โดยเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องชาร์จโดยตรงผ่านสายเคเบิล (หรือสายชาร์จ)
ซึ่งถือเป็นรูปแบบการอัดประจุไฟฟ้าที่มีการใช้งานแพร่หลายในปัจจุบัน

ณ สิ้นปี 2562 มีการติดตั้งสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จ�ำนวน 368 สถานี
โดยแบ่งเป็นประเภท DC Charger 234 เครื่อง (DC 150 kW จ�ำนวน 36 หัวจ่าย, DC New Model หรือ
AC-DC Combo จ�ำนวน 900 หัวจ่าย) และประเภท AC Charger ติดตั้งแล้วจ�ำนวน 556 เครื่อง

โดยเปิดให้บริการประเภท AC Charger แล้วจ�ำนวน 988 หัวจ่าย

รถยนต์ไฟฟ้า

ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทฯ ขยายการด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “EA Anywhere” ซึ่ง
บริษัทย่อย - บริษัท พลังงานมหานคร จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำพลังงานสะอาดมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนพลังงานเชื้อเพลิงในระบบขนส่งของประเทศ
และเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน พร้อมรองรับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation
Automotive)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
• “สถานีอัดประจุไฟฟ้า” เป็นสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้า
ส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งประเภท PHEV (Plug-in hybrid
Electric Vehicle) และประเภท BEV (Battery Electric
Vehicle) โดยเครือ่ งอัดประจุไฟฟ้าของกลุม่ บริษทั ใช้เทคโนโลยี
การอัดประจุไฟฟ้าผ่านตัวน�ำ (Conductive Charging) เป็นการ
อัดประจุแบตเตอรี่ โดยเชือ่ มต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับเครือ่ งชาร์จ
โดยตรงผ่านสายเคเบิล (หรือสายชาร์จ) ซึ่งถือเป็นรูปแบบการ
อัดประจุไฟฟ้าทีม่ กี ารใช้งานแพร่หลายในปัจจุบนั สามารถใช้ได้
ทั้งการอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง การอัดประจุ
ไฟฟ้ า กระแสสลับ สามารถอัด ประจุไ ฟฟ้าได้สูง สุดที่ 44
กิโลวัตต์/ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ On-board Charger ของ
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า แต่ละรุ่น ส่ว นเครื่องอัด ประจุไ ฟฟ้าประเภท
กระแสตรง สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้สงู สุดที่ 150 กิโลวัตต์ /ชัว่ โมง
• พื้นที่บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าในระยะแรก มุ่งเป้าหมาย
การติดตัง้ ในสถานทีส่ าธารณะ สามารถรองรับการจอดยานยนต์
ไฟฟ้าได้เป็นระยะเวลาอย่างต�่ำประมาณ 1-3 ชั่วโมง เช่น
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล อาคารจอด
รถส�ำหรับพื้นที่ส�ำนักงานย่านธุรกิจ จุดพักรถในเส้นทางหลัก
ตลอดจนภายในสถานีบริการน�ำ้ มัน เป็นต้น ส�ำหรับการคัดเลือก

จุดติดตั้งนั้นพิจารณาจากปัจจัยความเป็นไปได้ของพื้นที่นั้นๆ
ที่จะมียานยนต์ไฟฟ้ามาใช้บริการ เช่น พื้นที่ที่มีลูกค้าหรือ
นักท่องเที่ยวที่ใช้รถยนต์เดินทางมาเป็นจ�ำนวนมาก หรือมา
พักผ่อนเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค โดย ณ
สิ้นปี 2562 มีการติดตั้งสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า จ�ำนวน 368 สถานี โดยแบ่งเป็นประเภท DC
Charger 234 เครื่อง (DC 150 kW จ�ำนวน 36 หัวจ่าย,
DC New Model หรือ AC-DC Combo จ�ำนวน 900 หัวจ่าย)
และประเภท AC Charger ติดตั้งแล้วจ�ำนวน 556 เครื่อง โดย
เปิดให้บริการประเภท AC Charger แล้วจ�ำนวน 988 หัวจ่าย
• การใช้บริการสถานีอดั ประจุไฟฟ้า ผูใ้ ช้บริการสามารถจองเครือ่ ง
ชาร์จไฟฟ้าแบบระบุสถานีและตัวเครือ่ งล่วงหน้าหรือ Walk-in เพือ่
เข้าใช้งานทีส่ ถานีได้ทนั ที ผ่าน Application “EA Anywhere”
และช�ำระเงินผ่านระบบ 2C2P Payment Gateway ซึ่งเป็น
ระบบรับช�ำระเงินออนไลน์ที่รองรับทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต
เป็ น บริ ก ารที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารในยุ ค ดิ จิ ต อล
สะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง โดยผูใ้ ช้บริการสามารถ
ดาวน์โหลดApplication ผ่านทาง App store บนระบบ
ปฏิบตั กิ าร iOS หรือ Play store บนระบบปฏิบตั กิ าร Android

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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วิจย
ั และพัฒนา

ต่อยอดผลิตภัณฑ์

ธุรกิจวิจย
ั และพัฒนา
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากน�้ำมันปาล์ม แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และ
ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า เรือโดยสารไฟฟ้า เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ พัฒนาศักยภาพ
คุณภาพของสินค้าในธุรกิจ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท ให้มีความยั่งยืนในระยะยาว

ลักษณะการวิจย
ั และพัฒนา
(1) บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิรช์ :

พัฒนาและคิดค้นงานด้านวิจยั นวัตกรรม เพือ่ ต่อยอดและเพิม่ มูลค่า
สินค้าเกษตรกรรมภายในประเทศ โดยสิง่ ทีถ่ อื ว่าเป็นสินค้าหรือบริการ
ของทางบริษทั ฯ คือ กระบวนการผลิตสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากวัตถุดบิ
จากปาล์ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิตที่
คิดค้นขึ้นนี้สามารถน�ำไปจดสิทธิบัตรได้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
คือ บริษัทต่างๆ ในเครือของบริษัทฯ
(2) บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิรช์ :

พัฒนาและคิดค้นงานวิจยั นวัตกรรม ของแบตเตอรีล่ เิ ทียมและระบบ
กักเก็บพลังงาน โดยสิ่งที่ถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการของทางบริษัท
คือ กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และระบบควบคุม
แบตเตอรี่ และนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนวัตกรรมที่คิดค้น
ขึ้นนี้ สามารถน�ำไปจดสิทธิบัตรได้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ
บริษัทต่างๆ ในเครือของบริษัทฯ
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รายงานประจ�ำปี 2562

(3) บจก. ไมน์ โมบิลต
ิ ี รีเสิรช์ :

พัฒนาและคิดค้นงานวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า เช่นรถยนต์ไฟฟ้า
เรือโดยสารไฟฟ้า เพื่อเป็นการต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
ให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงตามคอนเซปต์
MISSION NO EMISSION พันธกิจไร้มลพิษ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ยานยนต์ทไี่ ร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ประหยัดและปลอดภัย
ง่ายต่อการบ�ำรุงรักษา ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว เพื่อให้คนไทย
ได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เรือโดยสารไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง และเพื่อให้
ประเทศไทยเป็นเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ปราศจากมลพิษ
จึงเป็นที่มาของการพัฒนาและคิดค้นงานวิจัยรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้
แบรนต์ “MINE Mobility” โดยมีบริษัทย่อย - บจก. ไมน์ โมบิลิตี
คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ผลิต ประกอบ และจ�ำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า และ
ชิน้ ส่วนรถยนต์ไฟฟ้า และยิง่ ไปกว่านัน้ ในปี 2562 ยังได้เริม่ โครงการ
ออกแบบ และพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
พร้อมเทคโนโลยี STOBA เพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้า โดยเรือโดยสารไฟฟ้านี้ เป็นเรือแบบ คาตามารัน
(Catamaran) ขนาด 24 เมตร ที่ให้การทรงตัวที่ดีมีความปลอดภัย
สูง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ประจุอยู่ในแบตเตอรี่ขนาด 800
กิโลวัตต์ชั่วโมง และเติมพลังงานจากเครื่องชาร์จ EA Anywhere
สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง 250 คน เพื่อส่งเสริมการคมนาคมขนส่ง
ทางน�้ ำ แบบไร้ ม ลพิ ษ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเช่ น กั น โดยมี
บริษัทย่อย - บจก. อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต เป็นผู้ให้บริการด้าน
โลจิสติกส์ และให้บริการขนส่งโดยสาร ขนส่งสินค้า

ปัจจัยความเสีย
่ ง
บริษทั ฯ ตระหนัก และให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการความเสีย่ งในทุกๆด้าน ภายใต้การเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
ต่อเนือ่ ง ตามแผนงานทีว่ างไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายในการเป็นผูน้ ำ� ธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ความเสี่ยงที่ส�ำคัญในรอบปีที่อาจมีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
จากวิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ ว างกลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นตัวน�ำ เพื่อบุกเบิกธุรกิจและโครงการต่างๆ จึงมัก
เป็นรายแรกๆ ทีด่ ำ� เนินโครงการต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่ สู ง กว่ า กรณี
การลงทุ น ทั่ ว ไป เป็นเหตุใ ห้ต ้องเผชิญกับ ความเสี่ย งจากความ
ไม่แน่นอน (Instability) ของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ และการแข่งขัน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสรุปประเด็นความเสี่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ดังนี้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

การด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงานของบริษัทฯ มีการพัฒนาและเติบโต
ขึ้นได้ภายใต้การบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหาร
หลักคือ นายสมโภชน์ อาหุนัย ร่วมกันกับ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
และนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย โดยด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นทั้งกรรมการ
ซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ระดับสูง บุคคลทัง้ สามเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์
ทั้งในส่วนของการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และการด�ำเนินโครงการ
ตามแผนการขยายธุรกิจใหม่ไปยังอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับพลังงาน
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มบริษัท ตามแผนงานระยะยาว
เพื่อสร้างผลตอบแทนและการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทยังคงต้องอาศัยผู้บริหารหลักดังกล่าว
ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งในการพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลัก
จึงได้จัดโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ
มากยิ่งขึ้น โดยการกระจายอ�ำนาจในการบริหารงานออกไปตาม
ระดับความส�ำคัญ และตามหน่วยธุรกิจต่างๆ ก�ำหนดหน้าที่ และ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการท�ำงานให้แก่ผู้บริหารท่านอื่นๆ
และพนักงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีการวางแผนระบบ
ควบคุมภายในรวมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่ดี
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งคณะกรรมการ
สรรหา ยังได้เห็นชอบนโยบายการด�ำเนินการ Succession Planning
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มบริษัท
พร้อมกับการจัดท�ำโครงการ Executive Trainee Program เพื่อ
ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท รับการ
ถ่ายทอดงานในโครงการที่ส�ำคัญ เพื่อเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ส�ำหรับ
การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ยังได้อนุมัติริเริ่มการจัดตั้ง
Employee Trust เพื่อการจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติมในระยะยาว
ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ ของกลุ่มบริษัทอันจะเป็นการสร้างแรง
จูงใจให้กบั พนักงานร่วมงานกับองค์กรให้ยาวนาน ยัง่ ยืน และยังเป็น
โครงการที่สร้างแรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ เข้าร่วมงาน
กับกลุ่มบริษัทในอนาคต

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงด้านความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการ
ในธุรกิจใหม่ๆ

เนื่องจากโครงการลงทุนใหม่ๆ ของบริษัทฯ ต้องใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีมูลค่าการลงทุนสูง อีกทั้งเป็นธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัท
ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก ดังนั้นการด�ำเนินงานจึงท�ำด้วยความ
ระมัดระวังโดยวางแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอด
จนการก�ำหนดแผนการปฏิบัติงานที่สอดรับและผสานไปในทิศทาง
เดียวกัน สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
• สร้างธุรกิจเป็นระบบนิเวศน์ (Eco System) เพื่อให้เกิดการ
เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกัน สามารถผลักดันกลยุทธ์ให้ส�ำเร็จ
ได้อย่างครบวงจร ดังเช่น การที่บริษัทฯ มุ่งที่จะขยายการ
ด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด โดยการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิต ย์และพลังงานลม อุต สาหกรรมกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า (หรือแบตเตอรี่) สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า
ส�ำหรับรองรับการชาร์จไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า เช่นรถยนต์
ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และระบบการซื้อขายไฟฟ้า
• วางโครงสร้างการเข้าลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจและองค์ประกอบของแต่ละโครงการ ซึ่งนโยบายหลัก
ของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนในระดับที่มีนัยส�ำคัญมากพอ
ที่จะควบคุมการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้ (ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุอันสมควร) ตลอดจนการร่วมมือกับพันธมิตร
ที่มีความเข้มแข็ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจจะ
อยู่ในรูปของการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือลงทุนเอง
โดยร่วมมือกับพันธมิตรในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลงทุนในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน
ซึ่งเป็นโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีนัยส�ำคัญสูงต่อการเติบโต
ในอนาคต บริษทั ฯ ได้รว่ มกับหลายภาคส่วนเพือ่ สร้างความพร้อม
ส่วนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือด้านเทคโนโลยี ซึง่ เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2560
บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจ�ำนง (Letter of
Intent หรือ LOI) ความร่วมมือกับ Mr. Jong-Chin Shen
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการ, ไต้หวัน (The Ministry of
Economic Affairs, Taiwan, Republic of China :R.O.C.)
โดยมีประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน (President Tsai Ing-wen)
เป็ น ประธานในพิ ธี ที่ จั ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น ทางการโดยรั ฐ บาล
ไต้หวัน งาน 2018 Taiwan Business Alliance Conference
ณ กรุงไทเป โดยรัฐบาลไต้หวันยืนยันเจตจ�ำนงที่จะให้การ
สนับสนุนทั้งด้านข้อมูล การแก้ไขปัญหา และความช่วยเหลือ
ในการด�ำเนินงานตามที่ บริษัทฯ ต้องการ รวมไปถึงการแนะน�ำ
โอกาสทางธุรกิจและการอ�ำนวยความสะดวกทั้งด้านเทคนิค
และด้านธุรกิจระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทในไต้หวันอีกด้วย
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• ใช้กลยุทธ์ในการด�ำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะท�ำการ
ศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจริงที่เกี่ยวข้อง และท�ำ
รายงานประเมินความเหมาะสมในการลงทุนด้วยปัจจัยและ
เงื่อนไขหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหากพบว่า โครงการมีความ
น่าสนใจที่จะลงทุน จะเริ่มต้นในช่วงแรกด้วยขนาดการลงทุน
ที่เล็กก่อน จนเมื่อมีความชัดเจนและควบคุมความเสี่ยงหรือ
บริหารความเสี่ยงได้แล้ว ก็จะขยายการลงทุนเป็นล�ำดับไปจน
ครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ การด�ำเนินการในลักษณะนี้ เป็น
รูปแบบเดียวกับที่บริษัทด�ำเนินการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม ที่เริ่มจากขนาดเล็ก ไปยัง
ขนาดใหญ่ เป็นต้น
• ในระหว่างทีด่ ำ� เนินโครงการ จะจัดตัง้ คณะท�ำงานทีป่ ระกอบ ด้วย
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะปฏิบัติงานร่วมกัน
กับฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน ภายใต้การก�ำกับ
และติดตามโดยใกล้ชิดของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประชุมคณะท�ำงานเป็นประจ�ำ
และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย
เดือนละครั้ง ตลอดจนน�ำประเด็นด้านความเสี่ยงเข้ารายงาน
และหารือต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จากนัน้ จะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบหรือพิจารณาอนุมัติตาม
แต่กรณี จึงมีกลไกในการการก�ำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธ์อย่างรัดกุม

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

• อุตสาหกรรมผลิตและจ�ำหน่ายไบโอดีเซล : ยังคงมีแนวโน้ม
การแข่งขันในเกณฑ์สงู โดยจะเห็นได้จากการขยายก�ำลังการผลิต
ของผู้ผลิตรายเดิมและการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่ ท�ำให้
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในการแข่งขันทางด้านการตลาดในประเทศ
ที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เช่น การให้ส่วนลดราคาขาย
ไบโอดี เ ซลเพิ่ ม ขึ้ น จากราคาประกาศของภาครั ฐ เป็ น ต้ น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันที่มีแนวโน้ม
รุน แรงขึ้น จึงได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตของ
บริษัทฯ ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ โดยที่ยังคง
รักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดได้
เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ
โดยเฉพาะในช่วงที่สภาวการณ์แข่งขันในตลาดรุนแรง ควบคู่
ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นและสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง จนน�ำไปสู่การพัฒนา Phase Change
Material (PCM) เป็นผลส�ำเร็จ

• อุตสาหกรรมผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน :
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมี
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี จึงท�ำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น
ทั้ ง จากคู ่ แ ข่ ง รายเดิม และรายใหม่ และทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับลดลง
เป็นล�ำดับ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ วางกลยุทธ์ในการน�ำเทคโนโลยี
ขัน้ สูง โดยการน�ำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้เพือ่ สร้างความแตกต่าง
ทีย่ ากต่อการเข้ามาแข่งขันจากคูแ่ ข่งต่างๆ ได้ (Barrier to Entry)
จากการน�ำเสนอระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควบคู่
ไปกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้านี้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการไฟฟ้าในพืน้ ทีท่ ขี่ าดระบบสายส่ง พืน้ ทีห่ า่ งไกล เช่น เกาะ
ภูเขา เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงทุนในระบบสายส่ง
เพิม่ เสถียรภาพในการผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และตอบสนองการบริหารจัดการไฟฟ้าในช่วงที่มี
ความต้องการสูงได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์การน�ำเสนอระบบแบบ
Total Solution นี้ มีผู้ให้บริการน้อยราย และมีตลาดรองรับ
จ�ำนวนมาก โดยในปี 2562 ได้เริ่มสร้างผลงานผ่านการขาย
ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานไฟฟ้ า ให้ โ ครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ที่ สหพันธรัฐ ไมโครนีเซีย (Federated States of
Micronesia) และอยู่ระหว่างการเตรียมการส�ำหรับลงทุนใน
โครงการอื่นๆ ต่อไป
• อุตสาหกรรมอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า : เป็นธุรกิจ
ใหม่ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามอัตราการเติบโตของตลาด
รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้กระแสความใส่ใจ
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากมลพิษที่ปล่อยออก
จากยานพาหนะ อย่างไรก็ต าม รถยนต์ที่ใ ช้น�้ำมัน ยังคงมี
บทบาทหลักอยู่อย่างมาก ท�ำให้บริษัทฯ ยังแบกรับความเสี่ยง
จากผลส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ใช้กลยุทธ์มงุ่ เน้นการบริหารด้วยเงินลงทุนทีต่ ำ�่ กล่าวคือ ร่วมมือ
กับเจ้าของสถานทีท่ มี่ ศี กั ยภาพสูงในการติดตัง้ อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า
โดยไม่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า เช่ า พื้ น ที่ แต่ มี ข ้ อ ตกลงในการปั น ส่ ว น
ผลตอบแทนจากก�ำไรในด�ำเนินงานแทน อีกทั้งเข้าร่วมทุน
(Join Venture Investment) กับผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จ เพื่อ
ควบคุมทั้งด้านเทคโนโลยีของอุปกรณ์และต้นทุนการผลิตและ
ติดตั้งอุปกรณ์ให้ต�่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ตลอดจนเร่งลงทุนและ
ท�ำการติดตั้งอุปกรณ์ตามสถานีชาร์จต่างๆ ทั่วประเทศ โดย
มุ่งเน้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก เพื่อครอบครอง
พื้นที่ที่ดีก่อนคู่แข่ง ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ครองตลาดเป็น
อันดับหนึ่งด้วยจ�ำนวนสถานีชาร์จทั้งสิ้น 368 สถานี ซึ่งเปิดให้
บริการแล้วจ�ำนวน 988 หัวจ่าย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าท�ำข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้บริการชาร์จไฟฟ้าแก่ผู้ซื้อรถไฟฟ้า เพื่อ
ต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและข้อมูลส�ำคัญทาง
เทคนิคระหว่างกันจนมีความสัมพันธ์ที่มั่นคง อันจะช่วยให้การ
ขยายการให้บริการเป็นไปด้วยราบรื่นและยากที่คู่แข่งรายอื่น
จะเข้ามา
• อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน : เป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่มุ่งพัฒนา
คุณสมบัติให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ต้นทุนต�่ำ จุไฟฟ้าได้สูง
สามารถตอบสนองการดึงก�ำลังไฟฟ้ามาใช้งานในเวลาอันรวดเร็ว
เหมาะกับการน�ำไปใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม และมี
ความปลอดภัยสูง ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีการแข่งขันกัน
เพื่อพัฒนาไปสู่รุ่นใหม่ๆ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงใช้
กลยุทธ์ในการร่วมมือกับสถาบันทีม่ ที มี งานและเทคโนโลยีขนั้ สูง
ทั้งในไต้หวันและไทย เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนจัดเตรียมบุคลากรทีมงานพิเศษของบริษทั ฯ
เองที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละศั ก ยภาพในการเรี ย นรู ้ เ ทคโนโลยี ไ ด้
พร้อมทัง้ เตรียมการทีจ่ ะลงทุนในโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่
ลิเทียม ด้วยก�ำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี
นอกจากจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนแล้ว ยังส่งผล
ให้สามารถควบคุมต้นทุนสินค้าให้ต�่ำและสามารถแข่งขันผู้ผลิต
รายอื่นได้อีกด้วย
• อุต สาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า : ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้
ออกแบบและเริ่มเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “MINE
Mobility” รุ่น SPA1 เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเอนกประสงค์ที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% โดยใช้แบตเตอรี่ ที่ผลิตโดยกลุ่ม
บริษัท ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการรถยนต์รายใหม่ในอุตสาหกรรม
ที่มีผู้ประกอบการหลายราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่มีขีดความสามารถในการผลิตสูง ในการนี้บริษัทฯ
ได้วางกลยุทธ์ในการเลือกมุ่งเน้น segment ที่เป็นช่องว่างของ
ตลาดคือ รถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือ TAXI เนื่อ งจาก
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ก�ำหนดอายุการใช้งานของ
รถแท็กซี่มีระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก
เพื่อให้สภาพรถมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมน�ำมาให้บริการ
ประชาชนอย่างปลอดภัย (ที่มา:กรมการขนส่งทางบก หรือที่
https://www.dlt.go.th/th/publicnews/view.php?_did=
2166) จึงมีการยกเลิกการใช้งานรถแท็กซี่ที่ครบอายุการใช้งาน
ในแต่ละปีดังนี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ตารางแสดงจ�ำนวนรถแท็กซีท
่ ค
ี่ รบอายุการใช้งานต่อปี (ระหว่างปี 2560 - ปี 2571)
วันจดทะเบียน

ม.ค.-ธ.ค. 2548-51
ม.ค.-ธ.ค. 2552
ม.ค.-พ.ย. 2553
ธ.ค. 2553
ม.ค.-ธ.ค. 2554
ม.ค.-ธ.ค. 2555
ม.ค.-ธ.ค. 2556
ม.ค.-ธ.ค. 2557
ม.ค.-ธ.ค. 2558
ม.ค.-ธ.ค. 2559
ม.ค.-ธ.ค. 2560
ม.ค.-ธ.ค. 2561
ม.ค.-พ.ย. 2562
รวม

บุคคลธรรมดา (คัน)

6,884
1,872
1,765
136
2,649
3,969
5,022
3,437
5,526
5,027
4,546
5,736
2,972
39,020

นิติบุคคล (คัน)

รวม (คัน)

25,380
8,277
5,018
411
5,257
4,914
3,934
2,778
4,491
3,240
3,776
8,560
3,892
41,253

32,264
10,149
6,783
547
7,906
8,883
8,956
6,215
10,017
8,267
8,322
14,296
6,864
80,273

ปีที่ครบอายุการใช้งาน

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
พ.ศ. 2570
พ.ศ. 2571

หมายเหตุ

หมดอายุ

ครบอายุตาม
วันที่และเดือน
ที่จดทะเบียน

ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

อีกทั้งตลาดรถแท็กซี่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนการท�ำโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านการตลาดมากนัก ดังเช่น
กลุ่มผู้ใช้งานอื่น จึงสามารถก�ำหนดราคาขายได้ใกล้เคียงกับคู่แข่ง
โดยกลุ่มบริษัทได้เน้นการน�ำเสนอจุดเด่นด้านความปลอดภัยของ
แบตเตอรี่ ที่ มี เ ทคโนโลยี ป ้ อ งกั น การลั ด วงจรที่ อ าจน� ำ ไปสู ่ ก าร
ระเบิดและไฟลุกไหม้ การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเมื่อเทียบ
กับการใช้น�้ำมันและก๊าซ การจัดให้มีบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

64

รายงานประจ�ำปี 2562

เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า และบริการบ�ำรุงรักษาหลังการขายแก่
กลุ่มแท็กซี่และลูกค้าทั่วไป อย่างครบวงจร ท�ำให้ผู้ประกอบการ
ศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้างที่มีรถแท็กซี่ (สหกรณ์แท็กซี่) และ
ผู้สนใจทั่วไปท�ำการลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์จากงาน บางกอก
อินเตอร์เนชัน่ แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 40 (Bangkok International
Motor Show 2019) และผ่านระบบการจอง ซึ่งจะด�ำเนินการผลิต
และทยอยส่งมอบในปี 2563 และปีต่อไป

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ส่วนหนึ่งจ�ำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มี
ความเชีย่ วชาญในด้านการท�ำงานเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมทั้งในธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความซับซ้อน ยากต่อการเรียนรู้ อีกทั้ง
ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจกักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง รวมไป
ถึงการน�ำไปใช้งานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียม
ทีมงานเข้าท�ำการศึกษา ท�ำความเข้าใจ และพัฒนาความรู้ตั้งแต่
ในระยะเริม่ ต้นลงทุน รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเจ้าของ knowhow
รวมไปถึงการร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานส�ำคัญทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ อันได้แก่ การร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 10 สถาบัน เมื่อวันที่ 29
พฤศจิ ก ายน 2562 ภายใต้กรอบความร่ว มมือที่คณะท�ำงาน
ประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ก�ำหนดไว้ เพื่อร่วมกับสถาบันการศึกษา ท�ำการพัฒนา
หลักสูตร การฝึกอบรมและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และ Oleochemical
นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำโครงการพัฒนาพนักงานและผู้บริหารอย่าง
เป็นระบบ

ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีการรับประกันประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ (Power Output Guarantee)
จากโรงงานผู้ผลิตตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี และการรับประกัน
สินค้า (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 10 ปี และเลือกใช้
Inverter ที่มีเทคโนโลยีการผลิตจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานและมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ โดยมีการรับประกันสินค้า
(Product Warranty) เป็นระยะเวลา 5 ปี ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ได้ว่าจ้าง Vestas และ Siemens Gamesa ซึ่งเป็นผู้ผลิตกังหันลม
ให้เป็น ผู้บริหารจัดการในส่วนของกังหัน ลมโดยเฉพาะ (Wind
Turbine Generator Operation and Maintenance Service)
ร่วมกับเลือกใช้กังหันลมจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงที่มีการรับประกัน
สินค้า (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 5 ปี
ส�ำหรับโรงงานผลิตไบโอดีเซล มีการจัดเตรียมเครือ่ งมือ และอุปกรณ์
ส�ำหรับรองรับกรณีเกิดอัคคีภัย น�้ำท่วม และเหตุภัยพิบัติไว้อย่าง
เพียงพอ อีกทั้งทุกๆ หน่วยงานจะท�ำการซักซ้อมเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทัน
ท่วงทีกรณีเกิดเหตุ

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักในการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม
อาจไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ ใ นช่ ว งที่ ป ระสบเหตุ ก ารณ์ ท าง
ธรรมชาติ ที่ รุน แรง เช่น กระแสลมรุนแรงเกินกว่าระดับปกติ
อย่างมาก น�ำ้ ท่วมฉับพลัน ฟ้าฝ่า เป็นต้น ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการช�ำรุด
หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ฯ มี ก ารจัด ท�ำแผนการด�ำเนินงานกรณีฉุกเฉิน เตรียม
อุปกรณ์ส�ำรอง (Spare parts) เตรียมเครื่องมือในการซ่อมแซม
และบ�ำรุงรักษา เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการช�ำรุด
หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และเครื่องจักร และเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรารับซื้อไฟฟ้า

จากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัตหิ รือค่า Ft ซึง่ คณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) จะประกาศปรับเปลีย่ นทุกๆ 4 เดือน
โดยอ้างอิงกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่
สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น รายได้จากการขายไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษัท จึงผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของ Ft ด้วยเช่นกัน
อย่ า งไรก็ ต าม อั ต รา Ft ไม่ไ ด้มีผลต่ออัต ราขายไฟฟ้าโดยรวม
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ แต่ อย่างใด บริษัทฯ จึงได้รับ ผลกระทบเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น และบางกรณีเป็นผลกระทบในเชิงบวกเพิ่มขึ้น
บางกรณีเป็นผลกระทบในเชิงลบท�ำให้รายได้ลดลง

ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช�ำระหนี้

บริษัทฯ มีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจ�ำนวนมาก โดยแหล่งเงิน
ทุนของกลุ่มบริษัท มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก
จึงมีภาระที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
ตลอดระยะเวลาของสัญญาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ จึงมีการบริหารจัดการ
และการวางแผนทางการเงินในระยะยาวอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง
มีการติดตามและบริหารสภาพคล่องเป็นอย่างดีจากผลประกอบ
การทุกไตรมาส มีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานที่สม�่ำเสมอ
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้มาโดยตลอด โดยมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัท ทริสเรสติ้ง จ�ำกด (TRIS)
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน
อยูใ่ นระดับ “A” เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีอ่ ยูใ่ นระดับ “A-” ซึง่ สะท้อนถึง
สถานะเครดิตทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ จากกระแสเงินสดทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
สามารถสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ได้ว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดี มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะ
ช�ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามก�ำหนด ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัท
ยังไม่เคยมีการผิดนัดช�ำระหนี้แต่อย่างใด อีกทั้งมีศักยภาพทางการ
เงินสูง สามารถขยายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับแผนงานหลักที่วางไว้
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รายงานประจ�ำปี 2562

ความเสี่ยงจากมูลค่าการลงทุนและผลตอบแทนที่อาจไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทที่มีลักษณะ
การขยายตัวด้วยการลงทุนในธุรกิจใหม่ต่างๆ แบบ Project base
จึงมีคุณลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป โดย
ต้นทุนอุปกรณ์ส�ำคัญหลายส่วนต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ เช่น
แผงโซล่าร์เซลล์ กังหันลม เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
แต่ละโครงการจึงมีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยทีเ่ ป็น
ข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญของการลงทุน เช่น ต้นทุนการลงทุนของ
โครงการที่มาจากราคาอุปกรณ์น�ำเข้าที่อาจได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความไม่แน่นอนของปัจจัย
แวดล้อมทางการตลาด (Demand and Supply) ต้นทุนหรือ
ค่าใช้จา่ ยพิเศษเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีค่ าดการณ์ไว้ เป็นต้น บริษทั ฯ
ป้องกันความเสี่ยงโดยการศึกษาโครงการก่อนเข้าลงทุนด้วยความ
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ โดยมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยตรงเข้ามาร่วมปฏิบัติการและให้ค�ำแนะน�ำ อีกทั้งท�ำข้อตกลง
ซื้อขายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส�ำคัญล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงราคา อุปกรณ์ และในกรณีที่ต้องช�ำระค่า
อุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบาย
บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้เครื่องมือทาง
การเงิน เช่น สัญญาซือ้ เงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward)
ให้สอดคล้องกับก�ำหนดช�ำระค่าอุปกรณ์น�ำเข้าจากต่างประเทศ
และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบีย้ เงินกูท้ มี่ คี วามผันผวน โดยการใช้เครือ่ งมือทางการเงิน
แปลงอัตราดอกเบีย้ จ่ายจากอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบีย้
คงที่ (Interest Rate Swap)

นอกจากนี้ ในส่วนของภัยธรรมชาติ บริษัทฯ สามารถปิดความเสี่ยง
ได้โดยการท�ำประกันภัยเพื่อชดเชยรายได้และความเสียหายของ
ทรัพย์สินอันเนื่องจากภัยธรรมชาติไว้ครบถ้วนทุกโครงการ

ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนส�ำหรับธุรกิจใหม่

การพัฒนาโครงการต่างๆ จําเป็นทีจ่ ะต้องใช้เงินลงทุนสูงโดยบริษทั ฯ
มีรปู แบบการลงทุนผ่านบริษทั ย่อยทีต่ งั้ ขึน้ ใหม่เพือ่ ด�ำเนินการแต่ละ
โครงการ และวางโครงสร้างการถือหุ้นและการลงทุนตามความ
เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนจาก
กลุ่มสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทย่อยที่เพิ่งตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินธุรกิจใหม่
นัน้ อาจมีความเสีย่ ง หากสถาบันการเงินใช้เวลาในการพิจารณานาน
หรือไม่อนุมัติ หรือก�ำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวด จนส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพือ่ น�ำมาใช้
ด�ำเนินโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม จากความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบการบริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพ มีสภาพคล่องทางการเงินและการท�ำก�ำไรจากการ
ด�ำเนินงานที่ดี ท�ำให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ได้รับความเชื่อมั่น
และได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาว ตลอดจนการออกและเสนอ
ขายหุน้ กูแ้ ก่นกั ลงทุนสถาบัน เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาโครงการของ
กลุ่มบริษัท จากสถาบันการเงินเสมอมา อีกทั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ
ยังไม่เคยมีการผิดนัดช�ำระหนีแ้ ต่อย่างใด ดังนัน้ จึงเชือ่ มัน่ ว่า บริษทั ฯ
จะสามารถเจรจากับกลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน
เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการในอนาคตของบริษัท
ได้อย่างต่อเนื่อง

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
นโยบายทางด้านธุรกิจไบโอดีเซล
จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน กระทรวงพลังงานได้ปรับ
สัดส่วนการใช้น�้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในส่วนผสมน�้ำมันดีเซล
ตามสั ด ส่ ว นแตกต่ า งกั น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะอุ ป สงค์ แ ละ
อุปทานของตลาดในขณะนั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ช่วงระยะเวลา

สัดส่วนการใช้น�้ำมันไบโอดีเซล (B100)

3 ส.ค. 58 - 24 ก.ค. 59
25 ก.ค. 59 - 24 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59 - 24 พ.ย. 59
25 พ.ย. 59 - 31 ธ.ค. 59
8 พ.ค. 60 - 7 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - เป็นต้นไป

ในส่วนผสมน�้ำมันดีเซล (ร้อยละโดยปริมาตร)
น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 6.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 7
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 5.0
ไม่สูงกว่าร้อยละ 7
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 3.0
ไม่สูงกว่าร้อยละ 7
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 5.0
ไม่สูงกว่าร้อยละ 7
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 6.5
ไม่สูงกว่าร้อยละ 7
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 6.6
ไม่สูงกว่าร้อยละ 7

การเปลีย่ นแปลงนโยบายดังกล่าวของภาครัฐ เป็นการเปลีย่ นแปลง
ตามความเหมาะสมเพือ่ สร้างสมดุลของปริมาณการผลิตปาล์มน�ำ้ มัน
ในการน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัย
ภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในภาพรวมภาครัฐ
ยังคงส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผสมของไบโอดีเซล ซึ่งในระยะสั้น
ได้มีการปรับน�้ำมันดีเซลพื้นฐานจาก B7 เป็น B10 โดยให้มีการ
จ�ำหน่ายน�้ำมันดีเซล B10 ในทุกสถานีบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2563 เป็นต้นไป
นโยบายทางด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
แม้ว่าแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาพลังงานทางเลือกของประเทศ
จะกล่าวถึงการให้ความส�ำคัญและส่งเสริมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และเป็ น การเพิ่ ม การพึ่ ง พิ ง แหล่ ง พลั ง งานในประเทศทดแทน
การน�ำเข้าก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติพบว่า การน�ำนโยบายดังกล่าวมา
สู่แผนปฏิบัติการเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่คาดไว้ ส่งผลต่อการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในสายธุรกิจเดิม บริษัทฯ จึงได้มุ่งสู่การขยาย
ธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจน
การศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศอื่นๆ

ที่มา : ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายทางด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
ภาครัฐยังไม่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการส่งเสริมการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในประเทศ แตกต่างจากต่างประเทศที่มีการสนับสนุนโดย
การลดภาษีหรือการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จึงท�ำให้
พัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องยังเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
กระตุ้นความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อม โดยจัดตั้ง
บจก. พลังงานมหานคร เพื่อด�ำเนินกิจการติดตั้งสถานีบริการชาร์จ
ประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้า “EA Anywhere” เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภค ที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการ
ขยายช่องทางการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากตลาด
หลักคือรถยนต์ไฟฟ้าไปยังรถบรรทุกไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และแบตเตอรี่
กักเก็บไฟฟ้าส�ำหรับระบบผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า (ESS) อีกทั้งมี
การเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย
นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
บริษทั ฯ เล็งเห็นว่าโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ตา่ งๆ ของกลุม่ บริษทั
ล้วนแล้วแต่อยู่ในกรอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย 4.0 จึง
ได้เตรียมการที่จะลงทุนสร้างฐานการผลิตในพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ส่วน
ที่เพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลดีต่อผลส�ำเร็จของแต่ละโครงการให้เป็นไป
ด้วยดีและมั่นคงในระยะยาว อย่างไรก็ดี การพัฒนารายละเอียด
ต่างๆ ของ EEC เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติมีความล่าช้ากว่าที่คาดไว้

ท�ำให้แผนการลงทุนของบริษัทฯ ต้องปรับระยะเวลาและขั้นตอน
ด�ำเนินการจากเดิมที่วางไว้ ทั้งนี้ เมื่อแผนการพัฒนา EEC มีความ
ชัดเจนแล้ว บริษัทได้เร่งรัดด�ำเนินโครงการต่างๆ อย่างรวดเร็ว และ
น�ำแผนส�ำรองทีเ่ ตรียมการไว้มาใช้ปฏิบตั ิ เช่น การใช้นำ� แบตเตอรี่
ที่ผลิตโดยบริษัทย่อยที่ไต้หวันมาใช้ในระหว่างที่รอการก่อสร้าง
โรงงานแบตเตอรี่ในไทยแล้วเสร็จ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงแนวทางการก�ำกับดูแลผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าในประเทศ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
กิจการพลังงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบกับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ และการประกอบธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ อาจส่งผลต่อการ
ด�ำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้
ในการนี้ บริษทั ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดตลอดจนมีการติดตาม
และตรวจสอบความสอดคล้องในการด�ำเนินงาน โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทั้งองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบถึงผล
กระทบ และตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อไป เพื่อสนับสนุนให้
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้รับเหมางานของบริษัทปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด เพือ่ ลดโอกาสในการเกิดความเสีย่ ง หรือผลกระทบ
ต่อองค์กรให้น้อยที่สุด

5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล
(B100) เพื่อที่จะน�ำไปใช้เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงและเป็นผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยบริษัทฯ
มีการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ในการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซลจ�ำนวน
6 - 7 ราย โดยเป็ น การขายไบโอดีเซลให้แก่ลูกค้าตามสัญญา
(Sales Agreement) ยอดขายแต่ละรายคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของยอดรายได้รวม การขายสินค้าให้กับบริษัทผู้ค้า
น�ำ้ มันรายใหญ่ของประเทศไทย ถือว่าเป็นผลดีตอ่ บริษทั ฯ เนือ่ งจาก
บริษัทผู้ค้าน�้ำมันรายใหญ่ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการซื้อขายดังกล่าวอาจปรับลดลงได้ตาม
ความต้องการในการซื้อขายสินค้าในแต่ละช่วง นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังเชือ่ มัน่ ว่า โอกาสสูญเสียลูกค้ารายใหญ่มนี อ้ ยมาก เนือ่ งจากปัจจุบนั
มีการจัดท�ำสัญญาซื้อขายกับลูกค้ารายใหญ่ (Sales Agreement)
โดยมีอายุสัญญาครั้งละ 3 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีการ
ให้ส่วนลดจากราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงานของภาครัฐ
และเมื่ อ สั ญ ญาการซื้ อ ขายที่ มี กั บ ลู ก ค้ า ใกล้ ถึ ง วั น หมดอายุ
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บริษทั ฯ จะเสนอขายไบโอดีเซล โดยให้สว่ นลดจากราคาไบโอดีเซล
ทีป่ ระกาศโดยหน่วยงานของภาครัฐแก่ลกู ค้ารายใหญ่ ในอายุสญ
ั ญา
ถัดไปในลักษณะการเสนอขายแบบต่อเนื่องตามแต่ละอายุสัญญา
ประกอบกับรัฐบาลได้ก�ำหนดให้ผู้ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ตาม
มาตรา 7 (พรบ. การค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ผู้ค้าน�้ำมันตาม
มาตรา 7 หมายถึง ผู้ค้าน�้ำมันที่มีปริมาณการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
แต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน
หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึ้นไป) ต้องใช้ไบโอดีเซล (B100)
เป็นส่วนผสมในการจ�ำหน่ายน�ำ้ มันดีเซลหมุนเร็ว ดังนัน้ ความต้องการ
น�้ำมันไบโอดีเซล (B100) จึงเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของ
รถยนต์ ที่ ใ ช้ น�้ ำ มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว และอั ต ราการผสมไบโอดี เ ซล
ในน�้ำมันดีเซล

นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตแล้ว
บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีจะน�ำมาซึ่งความ
พึงพอใจ และความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างลูกค้าและองค์กร โดย
เฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการต่ออายุสัญญาระยะยาว
กับลูกค้า ที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาลง จึงจัดให้มีการส�ำรวจความ
พึงพอใจของลูกค้าทุกปี โดยพิจารณาในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพของ
สินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน, การส่งมอบสินค้าหรือบริการตรง
ความต้องการของลูกค้า, มารยาททีป่ ฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า ฯลฯ เพือ่ ใช้เป็น
ผลสะท้อนตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจ และคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อ
บริษัทฯ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ท�ำงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเก่า และ
ลูกค้าใหม่ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2562 พบว่าภาพรวมของลูกค้าจาก
กลุม่ ธุรกิจไบโอดีเซล มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ในระดับดีมาก
ส�ำหรับธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนัน้ เป็นการ
จ�ำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฝภ.) โดยมีอายุสัญญานับตั้งแต่บริษัทฯ ขาย
ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี
จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกยกเลิก โดยหากประสงค์ที่
จะต่ออายุสญ
ั ญาออกไปบริษทั ฯ จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์
การต่อสัญญาไปยังการไฟฟ้าคู่สัญญานั้น ซึ่งหากระบบการผลิต
และจ�ำหน่ายไฟฟ้าของกลุม่ บริษทั สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง
ไม่สร้างความเสียหายต่อระบบของการไฟฟ้า ก็จะได้รบั การต่อสัญญา
ตามข้อก�ำหนดในสัญญาหลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดูแลระบบการ
ผลิตและการจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ ไม่สร้างปัญหาต่อระบบ
โดยการท�ำแผนบ�ำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับทีม
งานของการไฟฟ้าโดยใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ
ร่วมมือกันปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาขายไบโอดีเซล

เนื่องจากน�้ำมันไบโอดีเซลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่รัฐบาล
ให้การสนับสนุน เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตร
โดยในปี 2562 กระทรวงพลังงานจึงมีมาตรการในการเพิ่มสัดส่วน
การใช้น�้ำมันดีเซล (B100) ในภาคพลังงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน โดยมีเป้าหมายในการสร้าง
สมดุลปาล์มน�้ำมันทั้งระบบในประเทศ และได้ก�ำหนดเป้าหมาย
การใช้ B100 ให้ได้ประมาณ 7 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจะสามารถดูดซับ
CPO ได้ประมาณ 2.2 ล้านตันต่อปี (กรมธุกจิ พลังงาน http://app.
energy.go.th/) จึงได้ด�ำเนินการเพื่อสนับ สนุนนโยบาย โดย
การออกประกาศก�ำหนดลักษณะ และคุณภาพของน�้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว B10 (อ้างอิงประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง ก�ำหนด
ลักษณะและคุณภาพของน�้ำมันดีเซล พ.ศ. 2562 บังคับใช้ตั้งแต่วัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปหรือที่เว็บไซต์ http://elaw.
doeb.go.th/document_doeb/TH/679TH_0001.pdf) และ

ประกาศก�ำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิล
เอสเตอร์ของกรดไขมัน (ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก�ำหนด
ลักษณะและคุณภาพของน�้ำมันไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมัน พ.ศ. 2562 โดยก�ำหนดใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปหรือที่เว็บไซต์ http://elaw.doeb.go.th/
document_doeb/TH/678TH_0001.pdf) โดยเปลี่ยนแปลง
คุณภาพในหัวข้อที่ 17 โมโนกลีเซอไรด์ จากไม่สูงกว่าร้อยละ 0.7
โดยน�้ำหนัก เป็นไม่สูงกว่าร้อยละ 0.4 โดยน�้ำหนัก นอกจากนี้ยังจะ
ก�ำหนดให้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน�้ำมันดีเซลฐานส�ำหรับรถ
ดีเซลทัว่ ไป ท�ำให้ความต้องการในการใช้นำ�้ มันปาล์มดิบในการผลิต
ไบโอดีเซล เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และประกอบกับมีสภาวะความ
แห้งแล้ง ในรอบการปลูกปาล์มของปี 2562 ส่งผลให้ผลผลิตจาก
ปาล์มน�้ำมันลดลง ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ราคาน�้ำมันปาล์มดิบ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และสะท้อนต่อต้นทุนวัตถุดิบของการผลิต
น�้ำมันไบโอดีเซล ที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ราคาน�้ำมันไบโอดีเซลที่ก�ำหนด
ราคาโดย คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) สูงขึ้น
ตามไปด้วย

ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบและความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทฯ คือ น�้ำมันปาล์มดิบ
(CPO) ไขน�้ำมันปาล์ม (Stearine) และน�้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์
(RBD Palm Oil) ซึ่งมีความผันผวนทั้งด้านปริมาณและราคา เช่น
การได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งหรือน�้ำท่วม
การกีดกันทางการค้าและความต้องการในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น
โดยภาครัฐให้ความส�ำคัญต่อการรักษาระดับราคาและปริมาณการ
ส�ำรองน�้ำมันปาล์มในสต๊อก ให้เพียงพอตามอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดในประเทศ และงดเว้นการน�ำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้
เพือ่ สร้างรายได้และผลตอบแทนทีด่ แี ก่เกษตรกรสวนปาล์มของไทย
ส�ำหรับสถานการณ์ในปี 2562 อยูใ่ นสภาวะปริมาณวัตถุดบิ เกินกว่า
ความต้องการและมีราคาลดต�ำ่ ลงอย่างมากทัว่ โลก รัฐบาลจึงเข้ามา
ดูแลโดยการก�ำหนดนโยบายการน�ำปาล์มน�ำ้ มันไปใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ อย่างใกล้ชิดทั้งด้านอาหารและพลังงาน รวมถึงเร่งผลักดัน
การเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลให้เป็นน�้ำมันดีเซลหมุนเร็วตาม
ปริมาณน�้ำมันที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถผลิตและจ�ำหน่ายได้ในเชิง
พาณิชย์ทั่วประเทศ ปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ จ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น 334,745 ตัน (อ้างอิงข้อมูลผลตรวจ สต๊อกธันวาคม 2562
ของกรมการค้าภายในกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 (https://
agri.dit.go.th) ส�ำรวจจากพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวัน
ที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เมื่อเปรียบเทียบกับก�ำหนดระดับ
เหมาะสม 300,000 ตัน(อ้างอิงจากประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง ก�ำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิล
เอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2562 (เล่ม 136 ตอนพิเศษ 264 ง)
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการให้นำ�้ มันดีเซลหมุนเร็วบี 10
(B10) เป็นน�้ำมันพื้นฐานของประเทศเป็นการเร่งด่วนตามนโยบาย
รัฐบาล โดยประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เป็นต้นไป) พบว่า ปริมาณน�้ำมันปาล์มดิบคงเหลือมีจ�ำนวนสูงกว่า
ระดับที่เหมาะสมเล็กน้อย
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ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดหาวัตถุดิบด้วยวิธีการซื้อขายและตกลงราคา
เป็นครัง้ ๆ โดยสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตน�ำ้ มันพืชและโรงสกัดน�ำ้ มันปาล์ม
ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักให้แก่บริษัทฯ ด้วยวิธีการดังกล่าวที่ไม่มี
การท�ำสัญญาจัดซือ้ ระยะยาว บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งในการจัดหา
วัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตหรือจ�ำหน่ายวัตถุดิบให้แก่
บริษัทฯ ได้ตามปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ได้ หรือหาก
ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบพิจารณาลงทุนในการผลิตไบโอดีเซลเอง และไม่
จ�ำหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้ แต่ในทางกลับกัน ก็ลดความเสี่ยงจากการขาดทุน
จากการเก็บสต๊อกวัตถุดิบที่ราคาสูงไว้
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้วางแผนเพือ่ ป้องกันและลดผลกระทบหากเกิด
ความเสี่ยงจากกรณีดังกล่าว โดยการติดต่อซื้อขายและสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบาย
การกระจายการจัดหาวัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตหลายรายทีก่ ระจายอยูต่ าม
ภูมิภาคต่างๆในประเทศ เช่น น�้ำมันปาล์มดิบ (CPO) บริษัทฯ จะ

ด�ำเนินการจัดซื้อจากโรงสกัดน�้ำมันปาล์มที่อยู่ทางภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนน�้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil)
และ ไขน�้ำมันปาล์ม (Stearine) จะด�ำเนินการจัดซื้อจากโรงงาน
น�้ำมันพืชรายใหญ่ในภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงในกรณีที่บางภูมิภาคอาจประสบเหตุการณ์หรือภัยพิบัติ
ต่างๆ ทีอ่ าจท�ำให้ผลผลิตทีไ่ ด้ไม่เพียงพอหรือออกไม่ตรงตามฤดูกาล
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังได้ท�ำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นจากไบโอดีเซลแบบเดิมจนเป็นผลส�ำเร็จ
ในรูปสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM) โดย
PCM ซึง่ จะเริม่ ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เป็นต้นไป

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการใหม่ในต่างประเทศ

ความเสีย่ งจากการลงทุนและการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
นโยบายการเติ บ โตของธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ต่อเนื่อง และยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในต่างประเทศนัน้ แม้จะมีโอกาสทางธุรกิจ
ที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยง
ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและ
การเมือง นโยบายของประเทศ รวมถึงขั้นตอนในการขอใบอนุญาต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแต่ละโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้
การด�ำเนินงานโครงการล่าช้า ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไป หรือ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ บริษัทมีมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยวางหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่รอบคอบ และมี
แนวทางในการก� ำ กั บดูแลพัฒ นาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด
ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบกิจการอย่างละเอียด (Due Diligence)
บริษทั มีนโยบายแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการลงทุน และลดความเสี่ยงในการด�ำเนินงาน
ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนั้น บริษัทจะว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความ
ช�ำนาญเฉพาะทาง อาทิเช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษา
ด้านบัญชี เป็นต้น ซึ่งจะท�ำงานร่วมกับทีมงานคุณภาพของบริษัท
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะประสบความส�ำเร็จ ในการพัฒนาโครงการ
และ/หรือ การเข้าซื้อกิจการ นั้นๆ ต่อไป
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7. ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านการออก
กฎระเบียบใหม่ๆ และความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

บริษทั ฯ มีการเติบโตและขยายธุรกิจในด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า
ขัน้ สูงอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2560 เป็นต้นมา ตามแผนการด�ำเนินธุรกิจ
ระยะยาวนั้น คือ การน�ำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานมาใช้สร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่
มีความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ ง
ที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งอาจเกิดจากการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นทดแทน
เทคโนโลยีปจั จุบนั ทีบ่ ริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการลงทุน หรือ การซือ้ ขาย
พลังงานไฟฟ้า สามารถท�ำได้อย่างเสรีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
สากล อี ก ทั้ ง มี ร าคาถู ก จนท� ำ ให้ ก ารเติ บ โตในด้ า นการผลิ ต
และกักเก็บไฟฟ้าหดตัวลงได้ ซึง่ บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ การเปลีย่ นแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นในหลายๆ รูปแบบ จึงได้พยายามสร้างฐานธุรกิจและ
รายได้ให้มั่นคง แข็งแรง ขยายตลาดไปทั้งอุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ควบคู ่ ไ ปกั บ การแสวงหาโอกาสจากการลงทุนใหม่ๆ ตลอดจน
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป

ความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบียบใหม่ๆ

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง

ด้วยปรากฏเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในหลาย
ประเทศซึ่งเหตุการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและกระจายตัว
อย่างรวดเร็วขึน้ ในทุกๆ ปี อีกทัง้ บางโรคยังไม่มวี คั ซีนในการป้องกัน
จึงเป็นการยากในการควบคุมสถานการณ์ในเวลาอันสัน้ ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยอ้อม กล่าวคือ ไม่สามารถน�ำ
เข้าเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ แรงงาน จากแหล่ง
ประเทศคูค่ า้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากประเทศจีนซึง่ เป็นแหล่งคูค่ า้
ที่ส�ำคัญ ตลอดจนต้องชะลอ หรือ เลื่อนก�ำหนดการเดินทางของ
ผู้บริหารและทีมงานที่จะไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง รวมถึงเลื่อน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดทีจ่ ะมีผเู้ ข้าร่วมจ�ำนวนมากบางรายการ
ท�ำให้แผนการด�ำเนินโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่บางโครงการ
ต้องล่าช้าไปกว่าก�ำหนดการที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดหา
เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ์ วัตถุดบิ จากแหล่งส�ำรองอืน่ ทีส่ ามารถ
ทดแทนกันได้ รวมทั้งปรับแผนการด�ำเนินการและกิจกรรมเพื่อลด
ผลกระทบต่างๆ และจัดให้มมี าตรการดูแลและระมัดระวังสุขอนามัย
และความปลอดภัยแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการลงทุนขนาดใหญ่ และมีการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจ�ำนวนมาก เช่น แผงโซล่าร์เซลล์
กังหันลมผลิตไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเทียม เป็นต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันเมื่อ
อุปกรณ์ดังกล่าวหมดสภาพการใช้งานก็จะสามารถน�ำส่งกลับไปยัง
ผู้ผลิตเพื่อให้ด�ำเนินการก�ำจัดตามกระบวนการที่เหมาะสมและ
ถูกต้องได้ ในการนี้ บริษัทได้ปลูกฝังจิตส�ำนึกของพนักงานให้เห็น
ความส�ำคัญและร่วมกันใช้มาตรการบ�ำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการ
ใช้งานให้ยาวนานที่สุด อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ในอนาคต
อาจมีการออกเป็นข้อก�ำหนด หรือกฎหมายในการควบคุมการก�ำจัด
ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นได้ ทั้งในระดับในประเทศและต่างประเทศ
ในการนี้ ทีมงานของบริษทั ฯ มีการติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี
อย่างใกล้ชิด รวมถึงเริ่มเข้าลงทุนในธุรกิจ waste management
โดยจัดตั้งบริษัทย่อย – บจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ (SWM)
ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายผลตอบแทนทางธุรกิจแล้ว ยังเป็น
จุดเริม่ ต้นของทีมงานภายในทีจ่ ะเข้าสูเ่ ทคโนโลยีการก�ำจัดขยะอีกด้วย

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ
้ อื หุน
้
1. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งสิ้น 373,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 3,730,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์)

2. โครงสร้างผูถ
้ อื หุน
้
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 6 ม.ค. 63

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61

ผลต่างเพิม
่ ขึ้น / (ลดลง)

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ
ของจ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมด

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ
ของจ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมด

1,629,586,330
876,436,386
430,000,000

43.688
23.497
11.528

1,627,116,330
876,436,386
430,000,000

43.622
23.497
11.528

2,470,000
-

0.066
-

200,000,000
2,770,000

5.362
0.074

200,000,000

5.362

200,000,000
(197,230,000)

5.362
(5.288)

24,983,607
10,093,951
24,217,049
16,800,000
6,200,000
19,137,237
18,948,100

0.670
0.271
0.649
0.450
0.166
0.513
0.508

24,983,607
10,043,951
24,217,049
16,800,000
6,600,000
19,137,237
18,898,100

0.670
0.269
0.649
0.450
0.177
0.513
0.507

50,000
(400,000)
50,000

0.002
(0.011)
0.001

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH
(ไม่รวมหุ้นที่ถือโดย Trustees
ใน 1.2, 1.4,  และ 5.2)

408,778,593

10.959

471,293,593

12.635

(62,515,000) (1.676)

3.

3.1 นางมุกดา บุญเสี่ยง
3.2 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

182,593,892
167,261,043
15,332,849

4.895
4.484
0.411

183,373,892
167,741,043
15,632,849

4.916
4.497
0.419

(780,000) (0.021)
(480,000) (0.013)
(300,000) (0.008)

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

181,470,841

4.866

170,080,815

4.560

รายชื่อ

1. กลุ่มอาหุนัย

1.1 นายสมโภชน์ อาหุนัย
1.2 Sotus & Faith#1 (Custodian - UBS
AG SINGAPORE BRANCH ถือหุน้ แทน)
1.3 Sotus & Faith#1
1.4 Sotus & Faith#2 (Custodian - UBS
AG SINGAPORE BRANCH ถือหุน้ แทน)
1.5 นางบลังก้า ซูหลาน หวาง
1.6 นายสมบูรณ์ อาหุนัย
1.7 นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย
1.8 นายจุลินทร์ อาหุนัย
1.9 นางวิไล อาหุนัย
1.10 นายพลสิทธิ์ อาหุนัย
1.11 นายพีรพล อาหุนัย
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กลุ่มเจียรนิลกุลชัย

รายงานประจ�ำปี 2562

จ�ำนวนหุ้น

11,390,026

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

0.306

ณ วันที่ 6 ม.ค. 63
รายชื่อ

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ
ของจ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61

ผลต่างเพิม
่ ขึ้น / (ลดลง)

ร้อยละ
ของจ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมด

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

153,992,809
74,968,316
25,000,000

4.129
2.010
0.670

153,592,809
99,968,316
-

4.118
2.680
-

400,000
(25,000,000)
25,000,000

0.011
(0.670)
0.670

23,232,787
30,791,706

0.623
0.826

23,232,787
30,391,706

0.623
0.815

400,000

0.011

145,632,408

3.904

145,632,408

3.904

-

-

7.1 นางสาวพลอยส่องแสง นพรัมภา
7.2 นายทิม นพรัมภา
7.3 นายธีรพล นพรัมภา

75,243,100
68,970,700
6,272,400
-

2.017
1.849
0.168
-

85,743,100
68,970,700
6,272,400
10,500,000

2.299
1.849
0.168
0.282

(10,500,000) (0.282)
(10,500,000) (0.282)

8.

MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC

66,088,500

1.772

-

-

9.

นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล

53,416,900

1.432

56,573,800

1.517

10. STATE STREET EUROPE LIMITED

47,683,578

1.278

37,893,561

1.016

785,513,049

21.060

798,699,692

21.413

3,730,000,000

100.00

5.

กลุ่มทรัพย์ทวีกุล

5.1 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
5.2 UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นแทน
5.3 นางสาววัสสา ริมชลา
5.4 นายอาณัติ ทรัพย์ทวีกุล
6.

นายลุชัย ภุขันอนันต์

7.

กลุ่มนพรัมภา

11. ผู้ถือหุ้นรายอืน
่ ๆ
รวมจ�ำนวนหุ้น
รวมจ�ำนวนผู้ถือหุ้น

24,923 ราย

66,088,500

1.772

(3,156,900) (0.085)
9,790,017

0.262

(13,186,643) (0.353)

3,730,000,000 100.000
18,925 ราย

3. ข้อจ�ำกัดการโอนหุน
้ ของบริษท
ั ฯ
ไม่มีข้อจ�ำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างชาติถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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4. การออกหลักทรัพย์อน
่ื
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000
ล้านบาท เพื่อใช้ส�ำหรับพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงผลิตไฟฟ้า และจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562
ให้ออกและเสนอขายหุน้ กู้ วงเงินรวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ ส�ำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ตามทีจ่ ำ� เป็น
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน จ�ำนวน 4 รุ่น 8 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 17,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชอื่ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนดไถ่ถอน

การเสนอขาย

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้

7,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้

22 กรกฎาคม 2559

วันช�ำระดอกเบี้ย
		

ช�ำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 22 มกราคม และวันที่ 22 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มช�ำระดอกเบี้ยครั้งวันที่ 22 มกราคม 2560

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “AA” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ชุดที่

มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

(ชุดที่ 2) / อายุ 4 ปี
(ชุดที่ 3) / อายุ 5 ปี

3,000,000,000
4,000,000,000

2.22% ต่อปี
2.37% ต่อปี

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563*
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564*

หมายเหตุ : * ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�ำหนดไถ่ถอนได้

2. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุชอื่ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้

3,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้

11 กรกฎาคม 2562

วันช�ำระดอกเบี้ย
		

ช�ำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 11 มกราคม และวันที่ 11 กรกฎาคมของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มช�ำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 11 มกราคม 2563

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
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ชุดที่

มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

(ชุดที่ 1) อายุ 3 ปี
(ชุดที่ 2) อายุ 10 ปี

1,000,000,000
2,000,000,000

2.61% ต่อปี
3.61% ต่อปี

11 กรกฎาคม 2565
11 กรกฎาคม 2572

รายงานประจ�ำปี 2562

3. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชนิดระบุชอื่ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้

4,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้

15 สิงหาคม 2562

วันช�ำระดอกเบี้ย
		

ช�ำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันที่ 15 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มช�ำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ชุดที่

มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

(ชุดที่ 1) อายุ 3 ปี
(ชุดที่ 2) อายุ 5 ปี
(ชุดที่ 3) อายุ 10 ปี

500,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000

2.41% ต่อปี
3.11% ต่อปี
3.58% ต่อปี

15 สิงหาคม 2565
15 สิงหาคม 2567
15 สิงหาคม 2572

4. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชนิดระบุชอื่ ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย

ผู้ลงทุนสถาบัน

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้

3,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้

16 ตุลาคม 2562

วันช�ำระดอกเบี้ย
		

ช�ำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 16 เมษายน และวันที่ 16 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเริ่มช�ำระดอกเบี้ยครั้งวันที่ 16 เมษายน 2563

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ชุดที่

มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน

อายุ 7 ปี

3,000,000,000

2.744% ต่อปี

16 ตุลาคม 2569

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษท
ั ฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงิน
ส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อก�ำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ�ำกัดทาง
กฎหมาย ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุน
้ ) นับตัง้ แต่ปี 2558 - ปี 2561
การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้นสามัญ)
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อก�ำไรสุทธิร้อยละ

2558 (ปรับปรุง)

0.62
0.10
16.23

2559

2560

2561

0.56
0.15
26.6

1.08
0.20
18.58

0.93
0.25
26.75

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษท
ั ย่อย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายก�ำหนด และส�ำหรับบริษัทย่อยที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ และเรื่องการด�ำรงสัดส่วนความสามารถในการช�ำระคืนหนี้
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ประกอบ
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โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ 1.) คณะกรรมการบริหาร 2.) คณะกรรมการตรวจสอบ 3.) คณะกรรมการสรรหา 4.) คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน 5.) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ 6.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และบริหารความเสีย่ ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ปฏิบตั กิ าร

Special Assistant
to CEO
ฝ่ายเลขานุการ
Compiance และ
บริหารสัญญา
ฝ่ายโครงการ
เพือ่ สังคม

สายงานปฏิบตั กิ าร
ธุรกิจไบโอดีเซล
ฝ่ายโรงงาน
ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ

ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สนับสนุน

สายงานบัญชี
และการเงิน

สายงานสนับสนุน
ฝ่ายขายและวางแผน
การตลาด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และ
วางแผนการลงทุน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อม
ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 11
ท่ า น ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ไ ม่เป็นผู้บ ริห าร 9 ท่าน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร โดยในจ� ำ นวนนี้ ป ระกอบด้ ว ย
กรรมการอิสระ 6 ท่าน

องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนด
ให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อยห้า (5) ท่าน แต่ไม่เกินสิบห้า (15)
ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

รายชือ่ คณะกรรมการบริษท
ั ฯ
รายชื่อกรรมการ / ต�ำแหน่ง

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ/*
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย
• กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : CEO)
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
• กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : Deputy CEO)
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
• กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
5. นายสุธรรม ส่งศิริ
• กรรมการบริษัท
6. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
• กรรมการอิสระ
7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
• กรรมการอิสระ
8. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
• กรรมการอิสระ
9. พลต�ำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
• กรรมการอิสระ
10. นายสมบูรณ์ อาหุนัย
• กรรมการบริษัท
11. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
• กรรมการอิสระ
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : /* มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระปี 2560

78

รายงานประจ�ำปี 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

จ�ำนวนการเข้าประชุม

12 มีนาคม 2551

6/6

12 มีนาคม 2551

4/6

30 มีนาคม 2555

6/6

12 มีนาคม 2551

4/6

12 มีนาคม 2551

5/6

7 สิงหาคม 2555

5/6

12 มีนาคม 2551

6/6

26 พฤศจิกายน 2553

6/6

18 เมษายน 2557

-/6

22 เมษายน 2558

6/6

27 เมษายน 2560

6/6

กรรมการผูม
้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษท
ั ฯ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง
บริษัทฯ คือ “นายสมโภชน์ อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัท”
บทบาทหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Duty of Care, Duty of Obedience, Duty of Loyalty
and Duty of Disclosure)

• ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) เคารพ
ต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ (Duty
of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure) มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) และด�ำเนินงานโดยรัก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
• ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตาม
นโยบายที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
เพือ่ เพิม่ มูลค่าสูงสุดให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
• ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
• คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีพ่ จิ ารณาตัดสินในเรือ่ งทีม่ สี าระส�ำคัญ
เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การซือ้ ขาย
กิจการ อ�ำนาจการบริหาร และรายการอืน่ ใดทีก่ ฎหมายก�ำหนด
• คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
• คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อผลประกอบการ และ
การปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงาน
• คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดให้มีระบบบัญชี
การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน
และการติดตามผล
• คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
• คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี และครอบคลุมใน
เรื่องที่ส�ำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วนมีมาตรฐาน
โปร่งใส และทันเวลา

• จัดให้มีร ะบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
• จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ
• จัดให้มี และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ
• จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
กรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
• กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา
ก�ำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้ง
กรรมการ และการก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้ง
พร้อมที่จะคัดค้านการกระท�ำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น
ในกรณี ที่ มี ค วามเห็ น ขั ด แย้ ง ในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
• คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างทีป่ รึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จา่ ย
ของบริษัทฯ
• ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจ
ช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการหรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
บทบาทหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั

• ประธานกรรมการบริษทั มีบทบาทหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการใช้นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้
ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�ำของบริษัทฯ
• ประธานกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การ
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ ถื อ หุ ้ น ด� ำ เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพจนส�ำเร็จลุล่วง
• รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท ในการก�ำกับ
ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะ
อนุกรรมการอืน่ ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้
• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้บริหาร
รายชือ่ ผูบ
้ ริหาร (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

ณ ปัจจุบัน (วันที่ 6 มกราคม 2563) บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป จ�ำนวน 14 คน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร

1. นายสมโภชน์ อาหุนัย
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
3. นางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์
4. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล

5.
6.
7.
8.

นางสาวออมสิน ศิริ
นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์
นายมานพ อุฬารสิริพงศ์
นางพรทิพย์ แสงจันทร์

9. นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์
10. นายกิติพงษ์ ถือสัตย์
11. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง
12. นางธนาภา อมรเมศวรินทร์
13. นายจีรพันธ์ ปัญญานันท์
14. นายกวิน แก้วกอง

ต�ำแหน่ง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
รักษาการ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
Special Assistant to CEO
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายโรงงาน
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด

หมายเหตุ : ผู้บริหารที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี
รายชื่อผู้บริหาร
1.) นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์ (ผู้บริหารล�ำดับที่ 9)
			
2.) นายกิติพงษ์ ถือสัตย์ (ผู้บริหารล�ำดับที่ 10)
3.) นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง (ผู้บริหารล�ำดับที่ 11)
4.) นางธนาภา อมรเมศวรินทร์ (ผู้บริหารล�ำดับที่ 12)
5.) นายจีรพันธ์ ปัญญานันท์ (ผู้บริหารล�ำดับที่ 13)
6.) นายกวิน แก้วกอง (ผู้บริหารล�ำดับที่ 14)

ต�ำแหน่ง
(เข้า) ด�ำรงต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสีย่ ง
(เข้า) ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		
(เข้า) ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง		
(เข้า) ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี		
(เข้า) ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน		
(เข้า) ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายโรงงาน		
(เข้า) ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด		

ผู้บริหารที่พ้นจากต�ำแหน่งระหว่างปี
รายชื่อ
1.) นายสมโภชน์ อาหุนัย
2.) นายบวร เพียรพงศ์พาณิช
3.) นายเมธี แซ่กัง
4.) นางขมาภรณ์ ธัมพิพิธ
5.) นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย
6.) นายปราโมทย์ เลิศภิยโยวงศ์
7.) นายปฏิพัทธิ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล
			
8.) นางสาวธัญลักษณ์ ตั้งตระกูล
			

ต�ำแหน่งเดิม
(พ้น) จากต�ำแหน่ง รักษาการผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายก�ำกับธุรกิจไฟฟ้า
(พ้น) จากต�ำแหน่ง หัวหน้าสายงานบัญชี และการเงิน
(พ้น) จากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดส่ง
(พ้น) จากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบัญชี
(พ้น) จากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการเงิน
(พ้น) จากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายโรงงานสายวิศวกรรม
(พ้น) จากรักษาการผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายโรงงาน-สายผลิต
(พ้น) จากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
(เข้า) ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการเงิน
(พ้น) จากต�ำแหน่ง
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รายงานประจ�ำปี 2562

มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2562
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2562
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2562
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562
มีผลตัง้ แต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562
มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562
มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562
มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562
มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 และ
มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

บทบาทหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ
ของประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร
• บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน นโยบาย กฎระเบียบ
กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท
• จัดท�ำแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการด�ำเนินงานดังกล่าว
ในระหว่างปีหากเห็นว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
• ด�ำเนินการให้มีการน�ำนโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณตาม
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ไปปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
• เสนอรายงานผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ส�ำหรับรายไตรมาสและประจ�ำปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามี
ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ
• จัดท�ำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
รวมทั้งก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชา และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

• ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก�ำกับดูแลให้พนักงานของบริษัท มีการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ ค�ำสัง่ และมติของ
คณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม และ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สือ่ สารไปยัง
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสม
ของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย
• มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติหรือด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่
ก�ำหนดไว้ในตารางการมอบหมายอ�ำนาจด�ำเนินการ ที่คณะ
กรรมการบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้แล้ว ทัง้ นีก้ ารใช้อำ� นาจอนุมตั ดิ งั กล่าว
ไม่ส ามารถกระท�ำได้ ในกรณีที่บุค คลที่อาจมีค วามขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการ
อนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและคณะ
กรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ทั้งนี้ อ�ำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ�ำนาจแก่
บุค คลอื่น ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็น สมควร จะไม่รวมถึง
อ�ำนาจหรือการมอบอ�ำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ด�ำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะ
ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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เลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89/15
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 7/2556 ซึ่งประชุมมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ผลนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป) โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.) เพื่อท�ำหน้าที่จัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญของบริษัท ได้แก่
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัท หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.) การจัดเก็บรายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือ
ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงการด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล มีประวัติการศึกษาด้านกฎหมาย
และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร “Merchant Marine Management,
สถาบันพาณิชยนาวี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร “Marine Insurance” จาก Singapore
National Shipping Association, ประเทศสิงคโปร์
• หลักสูตร Company Secretary Program (CPS 56/2557)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Principle of Life Coaching
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Leader As a Coach
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง /
การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยก�ำหนดให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหลักเกณฑ์การก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและ
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ของบริษทั อืน่ ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยก�ำหนด
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน, เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจ�ำปี
และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 พิจารณา
อนุมตั กิ ารก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
ตามรายละเอียดดังนี้
1.) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน
(อัตราเดียวกับปี 2561)
• ประธานคณะกรรมการบริษัท
50,000.- บาท/เดือน
• กรรมการบริษัท		
40,000.- บาท/เดือน
2.) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม
(อัตราเดียวกับปี 2561)
• คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน
		 680,000.- บาท/ปี (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
• คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน
170,000.- บาท/ปี (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
• คณะกรรมการสรรหา รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน
		 170,000.- บาท/ปี (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน
		 750,000.- บาท/ปี (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน
		 420,000.- บาท/ปี (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
• คณะกรรมการบริหาร 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม
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รายงานประจ�ำปี 2562

		 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
		 ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)

3.) เงินรางวัลประจ�ำปี (โบนัส)
• ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี
• กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี
4.) ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

5. นายสุธรรม ส่งศิริ

6. พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต

7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล

8. มรว.บวรฉัตร ฉัตรชัย

9. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

10. นายสมบูรณ์ อาหุนัย

11. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

= กรรมการ, สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

= ประธาน

1,500,000

2. นายสมโภชน์ อาหุนัย

หมายเหตุ :

2,000,000

1. นายสมใจนึก เองตระกูล

รายชื่อกรรมการ

โบนัส ปี 2561
(จ่ายในปี 2562)

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

480,000

600,000

ค่าตอบแทน
รายเดือน
คณะกรรมการบริษัท

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2562

160,000

160,000

200,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

-

-

-

คณะกรรมการ
บริหาร

32,380

40,480

32,380

32,380

32,380

คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

50,000

40,000

40,000

คณะกรรมการ
สรรหา

เบี้ยประชุม (ปี 2562)

ค่าตอบแทนกรรมการ

80,000

100,000

80,000

80,000

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

-

100,000

125,000

60,000

80,000

80,000

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1,980,000

1,980,000

1,980,000

2,402,380

2,320,480

2,457,380

2,092,380

2,040,000

2,092,380

2,060,000

2,600,000

รวม (บาท)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
• ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ส�ำหรับผูบ้ ริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน,
โบนัส
ปี 2562

จ�ำนวนผู้บริหาร (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
หมายเหตุ :

14
157.95*

* รวมผู้บริหารที่ เข้า-ออก ระหว่างปีแล้ว

ค่าตอบแทนอืน
่
• ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินอืน่ อาทิ เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
(โดยจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (แต่ไม่เกินเดือนละ
750 บาท/คน)) และเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (โดยจ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ของเงินเดือน) เป็นดังนี้
ปี 2562

จ�ำนวนผู้บริหาร (คน)
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม (บาท)
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)
หมายเหตุ :

14
123,000*
6.88*

* รวมผู้บริหารที่ เข้า-ออก ระหว่างปีแล้ว

บุคลากร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จ�ำนวนพนักงาน ผลตอบแทน และลักษณะผลตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 303 คน (ไม่รวมผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา)
จ�ำนวนบุคลากรของบริษท
ั ฯ แยกตามหน่วยงาน (คน)
พนักงานรายวัน/ชัว่ คราว

ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา
ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายขาย และวางแผนการตลาด
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายโรงงาน
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ส่วนงาน โครงการพิเศษ
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9
2
-

พนักงานประจ�ำ

2
3
1
11
4
5
4
5
20
2
6
4
8
110
6
101

รวม

2
3
1
11
4
5
4
5
20
2
6
4
8
119
8
101

จ�ำนวนบุคลากรของบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงานในบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 208 คน ดังนี้
ปี 2562

จ�ำนวนผู้บริหาร (คน)
พนักงานปฏิบัติการ (คน)

8
200

ผลตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน และลักษณะผลตอบแทน

ส�ำหรับการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสบทบกองทุนประกันสังคม เงินสบทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ* (* เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปลี่ยน
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จากเดิม กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์
พูลฟันด์ เป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ อยุธยามาสเตอร์ฟันด์ ภายใต้
การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรีจ�ำกัด เพื่อ
เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราส่วน
ร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ของเงินเดือนตามอายุงานของพนักงาน)
นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน และตลาดแรงงาน บริษัทฯ ก�ำหนด
ให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือ
งานศพบุคคลในครอบครัว เป็นต้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส
่ ำ� คัญในระยะ 3 ปีทผ
ี่ า่ นมา

- ไม่มี สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท
่ ำ� งาน
กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยด�ำเนินการตามมาตรการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพือ่ ป้องกันการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุ ป้องกันการบาดเจ็บ
และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงาน ซึ่งในปี 2561 และ
ปี 2562 พนักงานในกลุ่มบริษัท เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน,
เจ็บป่วยจากการท�ำงาน และการลาป่วย มีรายะเอียดดังนี้
• การเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน

1

ปี 2562

ปี 2561

• การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (หยุดงานเกิน 3 วัน)

2
ปี 2561

ปี 2562

ค่าตอบแทนของบริษท
ั ฯ
ปี 2562

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

303
193.75

ค่าตอบแทนของบริษท
ั ย่อย
การจ่ า ยผลตอบแทนของบริษัทย่อย จะด�ำเนินจ่ายในลัก ษณะ
เช่นเดียวกับบริษัทฯ รวมผลตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานบริษัท
ย่อยดังนี้
ปี 2562

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
หมายเหตุ :

208
75.24*

* ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย รวมผู้บริหารจ�ำนวน 8 รายแล้ว

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
ด้วยความมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
มี ผ ลงานที่ เ ป็ น เลิ ศ เตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ การเปลี่ ย นแปลงอยู ่
ตลอดเวลา และตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการบริหารงานของ
บริษัทฯ ที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance
Organization) โดยมีพนักงานเป็นหัวใจส�ำคัญและก�ำลังหลักในการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้ก�ำหนดสมรรถนะหลักที่สะท้อน
ถึงตัวตนคน EA ซึ่งเป็นสมรรถนะที่บริษัทฯ ปรารถนาให้พนักงาน
ทุกคนพึงมีและประพฤติปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อพนักงาน ท�ำให้ทราบถึงกรอบพฤติกรรม
มาตรฐานที่บริษัทฯ คาดหวัง โดยน�ำไปเชื่อมโยงในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน (การประเมินมิตดิ า้ นคุณลักษณะและสมรรถนะหลัก
ที่คาดหวัง) การวางแผน พัฒนาศักยภาพพนักงานรายบุคคล การ
พิจารณาปรับเงิน โบนัสประจ�ำปี และกองทุนทรัสต์ (Trust Fund)
โดยมุง่ เน้นให้พนักงานทุกระดับมีคา่ นิยมในการท�ำงานตามแบบฉบับ
ของ EA หรือ EA’s DNA ประกอบด้วย 3 ด้านหลักๆ ดังนี้
1. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นเปี่ยมไปด้วยพลังในการท�ำงาน
กล้าคิดและท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง (Energetic)
2. เป็นคนเก่งในแบบฉบับของ EA (Expertise) แบ่งออกเป็น 3 H คือ
• Head : คิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ และตระหนักถึง
		 การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
		 (Innovation and Shared Value Creation Thinking)
• Heart : มีหัวใจเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ
		 (Entrepreneurship Awareness)
• Hand : ลงมือกระท�ำด้วยความรู้ ทักษะและความเชีย่ วชาญ
		 ในงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
3. มีความสามารถในการประสานพลังท�ำงานเป็นทีม (Synergy)
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่านิยม EA’s DNA นี้และน�ำไปเชื่อมโยงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา ซึ่งเป็น
การประเมินจากหลากหลายด้านหลากหลายมุมมอง โดยผ่าน
กระบวนการพิจารณาทั้งทางด้านผลงาน และพฤติกรรมจากการ
ประเมินด้วยตนเอง ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพือ่ นร่วมงาน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
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อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้น�ำ OKRs หรือ Objectives & Key Results
มาปรับใช้เป็นตัวชีว้ ดั ในการประเมินผลงาน เป็นเครือ่ งมือขับเคลือ่ น
องค์กรไปสู่เป้าหมาย ส่งเสริมและผลักดันผู้บริหารให้กลายมาเป็น
ผู้น�ำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการคิด
และสร้างความแตกต่าง เชิงสร้างสรรค์ เน้นการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดความเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ในด้านนโยบาย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาว บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง
ความจ�ำเป็นในการน�ำเครือ่ งมือทางดิจทิ ลั มาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดย
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาเปลีย่ นแปลงวิธกี ารท�ำงาน การสือ่ สารทีเ่ กิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานด้วยกัน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาความสามารถของพนักงานด้วยเทคโนโลยี ในช่วงเวลา
ที่พนักงานต้องการเข้าถึงข้อมูล ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้ทุกที่
ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาพนักงาน
EA Inside EA
โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ซึ่งเป็นพื้นที่ให้
พนักงานได้น�ำเสนอความคิดใหม่ๆ และพัฒนาการท�ำงานปัจจุบัน
ให้ดขี นึ้ พนักงานสามารถส่งความคิดหรือกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์เข้ามา
ประกวด โดยเป็นสิ่งที่ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุน
การผลิต รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ เพื่อมาน�ำเสนอกับ
คณะกรรมการ หากความคิดหรือกิจกรรมนัน้ ชนะการประกวด บริษทั ฯ
มีการประกาศถึงความส�ำเร็จนั้นๆ และมีกิจกรรมมอบรางวัลเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการคิดและสร้างความแตกต่างชิง
สร้างสรรค์และพัฒนาตัวพนักงานเองไปพร้อมๆ กัน เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังค่านิยมในการท�ำงานตามแบบฉบับของ EA ในด้านการ
คิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ และตระหนักถึงการสร้างคุณค่า
ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน
Digital HR Platform
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ลงทุนพัฒนาซอฟท์แวร์ทใี่ ช้ในด้านทรัพยากร
บุคคล ซึง่ เป็นระบบทีท่ ำ� ให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเอง
และข้อมูลของบริษัทผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา
สามารถปรับแก้ข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน อีกทั้งลดการท�ำงาน
ด้านเอกสาร นอกจากนั้นยังมีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในปีถัดไป
เพือ่ ให้พนักงานเข้าถึงระบบการเรียนรูอ้ อนไลน์และระบบการจัดการ
ความรู้ เพือ่ เก็บรวบรวมและแลกเปลีย่ นความรูภ้ ายในองค์กรอีกด้วย
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ทำ� การจัดอบรมพนักงานเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในระบบและสิทธิประโยชน์ของพนักงานในส่วนแรกแล้ว

กองทุนทรัสต์ (Trust Fund)
บริษทั ฯ มุง่ เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานและความผูกพัน
ต่อองค์กรในระยะยาว จึงได้ด�ำเนินการจัดตั้งกองทุนทรัสต์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
บริษทั ฯ (Ownership) และดูแลคุณภาพชีวติ พร้อมสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงในการด�ำรงชีวิตให้กับพนักงานหลังเกษียณ
โครงการผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ (Executive Management Program)
บริษทั ฯ มีกระบวนการสรรหาพนักงานกลุม่ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการท�ำงาน
ของแต่ละโครงการนั้นๆ และการเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้
จากผู้บริหารระดับสูง และเติบโตเป็นผู้บริหารยุคใหม่ในระยะเวลา
ที่รวดเร็ว เพื่อรองรับการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญได้อย่าง
เหมาะสม

ระดับความพึงพอใจหรือความผูกพันต่อองค์กร
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ท�ำการส�ำรวจความผูกพันระหว่างพนักงาน
ต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ร่วมกับบริษัท
ที่ปรึกษา Mercer เพื่อให้องค์กรทราบถึงความรู้สึกของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กรในเรื่องของการท�ำงานและสภาพแวดล้อม รวมถึง
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการท�ำงานในองค์กร และสามารถน�ำประเด็น
ส�ำคัญไปใช้ในการพัฒนาและเพิม่ พูนระดับความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร และการพัฒนาองค์กรต่อไปให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย
ผลส�ำรวจความผูกพันองค์กรเฉลี่ยอยู่ที่ 69% ซึ่งจะน�ำผลส�ำรวจ
ที่ได้มาวิเคราะห์ท�ำแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อไป
การอบรมของพนักงาน
ส�ำหรับในปี 2562 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการ
เข้าอบรม รวมจ�ำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 11.66
ชั่วโมง/คน/ปี คิดเป็น 95% ของเป้าหมายการอบรมต่อปีของ
พนักงาน (12 ชั่วโมง/คน/ปี) นอกจากหลักสูตรทั่วไปด้านระบบ
การบริหารงานการจัดการที่ให้พนักงานสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้
กับการท�ำงานแล้ว ยังมีหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
มุ่งเน้นไปในด้านพัฒนาผู้น�ำ และส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและ
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานเพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ
เป้าหมายองค์กรในการเป็นผู้น�ำด้านพลังงานทางเลือกได้
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ
้ อื หุน
้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผูม้ ี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนั้น โดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมกันทัง้ สิน้ 10 ครัง้
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 โดยได้เชิญ
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตามวาระที่
เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เพือ่ น�ำเสนอ
งบการเงิน ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและ
หลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติอย่างเคร่งครัด และได้รายงานผล
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง โดยสรุปการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2562
ของบริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อน
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่า
การจัดท�ำงบการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี
ความถูกต้องตามควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อก�ำหนดทาง
กฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างเพียงพอ พร้อมทั้ง เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การ
ปรับปรุงรายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ ซึง่ ส่งผลกระทบต่องบการเงิน และ
ข้ อ สั ง เกตของผู ้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง ได้ พิ จ ารณาและสอบทานแล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ฯ จัดท�ำขึน้
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีความถูกต้องตามควร
ที่เชื่อถือได้
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาต โดยไม่มฝี า่ ยบริหารของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม
ด้วย 1 ครัง้ โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลทีม่ สี าระส�ำคัญ และระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำบัญชีและรายงาน
ทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในระหว่าง
การปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจาก
ฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้
ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบตั งิ านทีเ่ พียงพอเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
2. ประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของ
หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยก�ำชับให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในคอยติดตามเรื่องที่ควรแก้ไขหรือปรับปรุง
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่ก�ำหนด คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่อง
เป็นสาระส�ำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปี 2563 ซึ่งมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม เพียงพอ เช่นการจัดให้มีคู่มือ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การสื่อสารนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การประเมิน
ความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายในด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
การตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็น ว่า บริษัท ฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เหมาะสม เพียงพอแล้ว

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
รวมทั้งระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแล้ว
5. สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่าการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ตามข้อก�ำหนดของบริษัทฯ ที่ยึดถือการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุ
สมผลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้เปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วนและเพียงพอ

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส มีความเป็นอิสระ และหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีปีที่ผ่านมา โดยค�ำนึงถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความ
สามารถในการให้ บ ริ ก ารตรวจสอบและการให้ ค� ำ รั บ รอง
งบการเงินได้ทันเวลาสม�่ำเสมอ โดยในปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีตอ่ คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาเสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 เป็น ผู้ส อบบัญชีของ
บริษัท ฯ และบริษัท ย่อยในประเทศ ซึ่งมีค วามเป็นอิสระ
มีความช�ำนาญ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้อนุมัติจาก ก.ล.ต.
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า
กฎบัตรมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
โดยในปี 2562 ผลการประเมินตนเอง แบบรายคณะมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.89 และแบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 98.61

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

(พลอากาศเอก ชัยนันท์ ธรรมสุจริต)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
เรียน ท่านผูถ
้ อื หุน
้

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท�ำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการ
บริษัทในการสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาและด�ำเนินการเรื่องดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและเสนอชื่อกรรมการบริษัทออกตามวาระกลับเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีกวาระหนึง่ ซึง่ พิจารณาคุณสมบัตติ ามข้อก�ำหนด
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่
เหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ของบริษัท และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล
เข้าเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในปัจจุบัน
4. ด�ำเนินการให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหา
ประจ�ำปี 2562 ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมีผลการ
ประเมินตนเองแบบรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.03
และแบบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 97.02
นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
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รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผูถ
้ อื หุน
้

คณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะ
กรรมการบริษทั ในด้านการก�ำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมถึงน�ำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มี
ขนาดและธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการ
ผลักดันการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม ส่งศิริ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ในปี 2562 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น
2 ครั้ง และได้น�ำเสนอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุป
ได้ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นต่อการจ่ายโบนัสกรรมการส�ำหรับผลงาน
ในปีทผี่ า่ นมา โดยอ้างอิงกับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแผนงาน
ที่วางไว้

2. น�ำเสนอความเห็นต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งงบประมาณส�ำหรับจัดสรร
เป็นเงินโบนัสกรรมการส�ำหรับแต่ละปี
3. พิจารณาผลงานประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร พร้อมทัง้
ให้ความเห็นในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี และโบนัส
ประจ�ำปี
4. การพิจารณาวัดผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ให้ส อดคล้องกับเป้าหมายตามแผนงานประจ�ำปี พร้อ มทั้ง
ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ในปี 2562 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการท�ำ
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของของคณะฯ ทัง้ แบบรายคณะ
และแบบรายบุคคล โดยผลการประเมินแบบรายคณะ มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.81 และแบบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 98.18

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล)
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
เรียน ท่านผูถ
้ อื หุน
้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 6 คน แบ่งเป็น
กรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการบริหาร 3 คน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุมงานบริหาร
ความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
3. พลต�ำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล			
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
6. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่ก�ำหนดในกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ได้จัดประชุม รวม 5 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
• พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก�ำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพือ่ ยึดถือเป็นแนวทาง
การปฏิบัติ
• ติดตามงานโครงการส�ำคัญต่างๆ ของบริษทั ให้คำ� แนะน�ำรวมทัง้
ข้อเสนอแนะเพื่อขจัดและให้แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น
• ติดตามการด�ำเนินงาน การลงทุน โครงการธุรกิจใหม่ของบริษทั
ให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท

• พิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง ก�ำหนดระดับ /
โอกาส ผลกระทบและระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือ
เป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้จ�ำแนกประเภทความเสี่ยงต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั ออกเป็น 5 ประเภท
ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้า และการจัดหาสินค้า
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ
4. ความเสี่ยงด้านความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
5. ความเสีย่ งทีโ่ ครงการอาจด�ำเนินการล่าช้ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้
• ในด้านของการประเมิน ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ทบทวน การจ�ำแนกและพิจารณาจัดล�ำดับความ
ความส�ำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหรือความ
เสียหาย (Impact) การประเมินระดับความเสี่ยง จะแบ่งระดับ
ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
หรือความเสียหาย (Impact) ออกเป็น 5 ระดับ
• ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการท�ำ
แบบประเมิน ผลของคณะฯ ทั้งคณะและรายบุค คล โดย
ผลการประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.68 และ
ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.54
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการให้
กลุ่มบริษัทฯ มีการก�ำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และเพื่อส่งเสริม
ให้กลุม่ บริษทั ฯด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

(พลอากาศเอก ชัยนันท์ ธรรมสุจริต)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เรียน ท่านผูถ
้ อื หุน
้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนดกฎเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย
(กรรมการบริษัท 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน)
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม ส่งศิริ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยได้จดั ให้มกี ารประชุม 4 ครัง้
เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
1. ก�ำกับให้มีการด�ำเนินการปรับปรุงการก�ำกับดูแลกิจการและ
การประเมินผล โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ติดตามการ
ด�ำเนินงานเพือ่ ปรับปรุงการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็น
ไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับปี 2562 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้รว่ มกันส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ

2.
3.
4.
5.

บริษทั จดทะเบียนไทย โดยผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษทั ฯ (CG 2562) ได้รบั คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 91 ซึง่ มากกว่า
คะแนนเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนโดยรวม และ SET100 Index
แต่นอ้ ยกว่าคะแนนเฉลีย่ โดยรวมของ SET50 Index ซึง่ มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังคงมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการก�ำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับ
การเติบโตของกลุ่มบริษัทต่อไป
พิจารณาการน�ำหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่
ของพนัก งาน และก�ำหนดให้มีก ารจัดอบรมภายในบริษัท
พิจารณาคู่มือมาตรการการต่อต้านการทุจริคคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ
ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อ
ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ทบทวนและประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัท
ภิบาล ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมิน
ตนเองแบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.26 และ
แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.30

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

(นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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การก�ำกับดูแล
กิจการ

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ มีบรรษัทภิบาล
หรือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนัน้ จึงได้นำ� “หลักการก�ำกับดูแลกิจการ”1 ดังกล่าวมา
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และได้กำ� หนดให้บคุ ลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบตั ิ
และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
รั ก ษามาตรฐานการปฎิบัติ ทบทวน และปรับ ปรุง ให้มีค วาม
สอดคล้องตามหลักการด�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

สิทธิของ
ผูถ
้ อื หุน
้

ความ
รับผิดชอบ
ของคณะ
กรรมการ

การเปิดเผย
ข้อมูล และ
ความโปร่งใส

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

การปฏิบต
ั ิ
ต่อผูถ
้ อื หุน
้
อย่างเท่าเทียม

การค�ำนึงถึง
บทบาทของผูม
้ ี
ส่วนได้เสีย

แนวทางการปฏิบต
ั ห
ิ ลักการก�ำกับดูแลทีด
่ ี
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถ
้ อื หุน
้

บริษัทฯ ก�ำกับดูแลกิจการโดยมุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้
1.) สิทธิของผูถ
้ อื หุน
้

• สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ
• สิทธิในการซื้อขายโอนหุ้น
• สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพือ่ ออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
		 ของบริษัทฯ
• สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ
• สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัทฯ
• สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลของการ
		 ตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย
		 พื้นฐานของบริษัทฯ ได้แก่
		 (1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือ
			 บางส่วนที่ส�ำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
		 (2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชน
			 มาเป็นของบริษัทฯ
		 (3) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ
			 ของบริษทั ฯ ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ การมอบหมาย
			 ให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ
			 รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไร
			 ขาดทุน
		 (4) การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
			 บริษัทฯ หรือข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
		 (5) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทฯ
		 (6) การควบ หรือเลิกบริษัทฯ
		 (7) การออกหุ้นกู้
		 (8) รายการพิเศษอื่นๆ ที่มิใช่รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ
• สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และสิทธิในการ
		 เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
		 เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
		 ในการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : 1 - อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2552)
		 - ฉบับปรับปรุงแก้ไข อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)
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2.) การประชุมผูถ
้ อื หุน
้

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม โดยมีการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันทุกราย และจะไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการ
จ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือการเข้าร่วม
ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยด�ำเนินการต่างๆ ในการประชุม ผู้ถือหุ้น
ดังต่อไปนี้
• สถานที่ในการจัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีสถานที่ของการ
ประชุมผู้ถือหุ้น สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม โดยในการประชุมสามัญประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์
รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถขนส่งสาธารณะต่างๆ และได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางของโครงการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม
ผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. โดยได้รับคะแนนเต็ม
100 คะแนน เป็นปีที่ 3
• ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั หนังสือเชิญประชุมทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วน ทันเวลา
เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในแต่ละ
วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนใน
วาระต่างๆ โดยไม่มีการเพิ่มวาระ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส�ำคัญโดยไม่แจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ จัดให้มกี ารเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้
รายละเอียดประกอบต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ ที่ www.energyabsolute.co.th และจัดส่งเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ส�ำหรับวาระปกติ และ 14 วัน
ส�ำหรับวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และ
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ การมอบฉันทะ และหนังสือ
มอบฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม
ที่บริษัทฯ จัดส่งให้
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 บริษัทฯ
ก็ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 28 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลในเวลา
ที่มากขึ้น
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รายงานประจ�ำปี 2562

• บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน
ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น ทราบ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม
เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และส่งค�ำถามเกี่ยวกับวาระใน
การประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีช่องทางการ
ติดต่อดังต่อไปนี้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9
(ต่อ 19131, 19133)
โทรสาร : 0 2248 2493
• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อย เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
และการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ โดยเปิดโอกาส
ให้เสนอชื่อล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมี
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาแบบเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดการรับเสนอระเบียบวาระ, เสนอชื่อบุคคล
เพือ่ รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และส่งค�ำถามมายังบริษทั ฯ โดย
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ก�ำหนดการเสนอระเบียบวาระ,
เสนอชื่อบุคคล ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15
มกราคม 2562 (ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 บริษัทฯ

เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท และ
เสนอระเบียบวาระ พร้อมทั้งส่งค�ำถาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง
15 มกราคม 2563) เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส ซึ่งแบบ

การเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สามารถ
download ได้จาก website ของบริษัทฯ ส�ำหรับการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอระเบียบวาระ
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเป็นกรรมการมายังบริษทั ฯ
• ผูถ้ อื หุน้ สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชีแ้ จง
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะอนุกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับวาระในการประชุม นโยบาย ผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ผลการตรวจสอบประจ�ำปีของผู้สอบบัญชีภายนอก
นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หรือ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น
สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ หรือบุคคลอืน่ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้
โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนด
ทิศทางการลงคะแนนได้ ระบุรายการเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยในปี
2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้ระบบ Application เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
แบบ Online โดยสามารถดูคู่มือการใช้งานได้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าท�ำหน้าทีก่ รรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
และแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลง
คะแนนเสียงทุกใบทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
• จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และส่งเสริม
ให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิม่ เติม
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
• ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูส้ อบบัญชี เข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ประโยชน์ในการตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562
มีประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธาน
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้หาน้าที่
บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน
• ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้
ระบบ Barcode เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ความสะดวกในการประชุม
และท�ำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
• เลขานุการบริษัท จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน เพือ่ น�ำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
รวมทัง้ เผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ฯ ภายใน
14 วัน นับจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ
หมวดที่ 2 : การปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ผูถ
้ อื หุน
้ อย่างเท่าเทียม

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายเพือ่ การปกป้องคุม้ ครองสิทธิให้ผถู้ อื หุน้
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทัง้ นักลงทุนรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในการใช้สทิ ธิของตน
ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.) นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษท
ั ฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำกับดูแลให้มกี ารก�ำหนดนโยบายทีใ่ ช้
ในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความเสมอภาคและยุตธิ รรมต่อผูถ้ อื หุน้
ทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละหาผลประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ ผู ้ อื่ น
ในทางมิชอบ (Insider Trading)

• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

		 บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลและป้องกันการน�ำข้อมูล
		 ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง
		 เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
		 1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง
			 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคล
			 ทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูล
			 ภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อท�ำการซื้อ ขาย โอน หรือ
			 รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะ
			 เปิดเผยต่อสาธารณชน
		 2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
			 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและ
			 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
			 ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
			 ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะ
			 ต้ อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ
			 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
			 หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย
			 โอนและรับโอนหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้หากฝ่าฝืนหรือไม่
			 ปฏิบตั ติ ามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดำ� เนินการดังกล่าว
			 จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
			 และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับ
			 ไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000
			 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนี้
			 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดส่งส�ำเนา
			 รายงานดังกล่าวจ�ำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บ
			 ไว้เป็นหลักฐาน
		 3.) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ อยูใ่ น
			 หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้อง
			 ไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะ
			 ต้องไม่ท�ำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ
			 บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินราย
			 ไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
			 และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันท�ำการ
			 รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อ
			 บุคคลอื่น
		 4.) จัดให้มกี ารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
			 บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
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• การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน

		 ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่
สาธารณชน และอย่างน้อย 1 วันหลังการเปิดเผยงบการเงิน
		 ดังกล่าว ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และ
		 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน
		 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงาน
		 การถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
		 หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลให้รบั ทราบ
		 ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
		 เป็นรายไตรมาส โดยเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของ
		 กรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท

• การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

		 ในกรณีทที่ ราบข้อมูลใดๆ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยซึง่ อาจมีผลกระทบ
		 ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์
		 ของบริษทั ฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ไ ด้เปิด เผยสารสนเทศ ต่อ
สาธารณชน เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูอ้ นื่ นอกจากนี้
บุคคลภายนอก ซึง่ มีโอกาสเข้ามาเกีย่ วข้อง หรือมีโอกาสได้
ล่วงรู้สารสนเทศภายในที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนาม
ในข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า
บุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและ
สารสนเทศภายในท�ำนองเดียวกับผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ มีสทิ ธิเสรีภาพ
ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ตารางรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผูบ
้ ริหารระดับสูงของบริษท
ั ฯ ในปี 2562 (รวมคูส
่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ)
ชื่อ - สกุล

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

หมายเหตุ

31 ธ.ค. 61

6 ม.ค. 63

เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี

876,436,386
630,000,000
24,983,607
99,968,316
23,232,787
15,632,849
1,650,000
1,140,000
10,043,951
-

876,436,386
632,770,000
24,983,607
74,968,316
25,000,000
23,232,787
15,332,849
1,650,000
1,140,000
10,093,951
-

2,770,000
(25,000,000)
25,000,000
(300,000)
50,000
-

-

876,436,386
630,000,000
24,983,607
99,968,316
23,232,787

876,436,386
632,770,000
24,983,607
74,968,316
25,000,000
23,232,787

2,770,000
(25,000,000)
25,000,000
-

-

กรรมการ

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย
โดย Trustee
โดยคู่สมรส
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
โดย Trustee
โดยคู่สมรส
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
5. นายสุธรรม ส่งศิริ
6. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต
7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
8. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
9. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
10. นายสมบูรณ์ อาหุนัย
11. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

-

ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.)

1. นายสมโภชน์ อาหุนัย
โดย Trustee
โดยคู่สมรส
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
โดย Trustee
โดยคู่สมรส
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รายงานประจ�ำปี 2562

-

ชื่อ - สกุล

3. นางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์
4. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล
5. นางสาวออมสิน ศิริ
6. นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์
7. นายมานพ อุฬารสิริพงศ์
8. นางพรทิพย์ แสงจันทร์
9. นายนราวุฒิ ตันติอนุรักษ์
10. นายกิติพงษ์ ถือสัตย์
11. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง
12. นางธนาภา อมรเมศวรินทร์
13. นายจีรพันธ์ ปัญญานันท์
14. นายกวิน แก้วกอง

จ�ำนวนหุ้น
31 ธ.ค. 61

27,600
3,700
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

จ�ำนวนหุ้น

6 ม.ค. 63

หมายเหตุ

เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี

(3,700)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

27,600
2,200
-

เข้าด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2562
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2562
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2562
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2562
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2562
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2562

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งในระหว่างปี 2562

ทัง้ นี้ หากผูบ้ ริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ที่กล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ถือเป็น
ความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และหากการกระท�ำผิดนั้น
เป็นการฝ่าฝืน มาตรา 242 บุคคลผู้กระท�ำการฝ่าฝืนรายดังกล่าว
อาจมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
2.) นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส
และเป็นธรรม โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจทีเ่ ป็นการแข่งขันกับบริษทั ฯ หลีกเลีย่ ง
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง หรือบุคคล/นิติบุคคลที่
เกีย่ วข้อง ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตามทีก่ ฎหมาย หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการนัน้
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
เปรียบเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกและค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มี
ส่วนในการพิจารณารายการทีต่ นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ม่เป็นไปตามเงือ่ นไข
การค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าว
ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•
		
		
		
		
•
		
		
•
		

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการ
ถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผย
โครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีอย่างละเอียด
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงท�ำให้
ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จัดท�ำ
รายงานการมีสว่ นได้เสีย เพือ่ ตรวจสอบรายการเกีย่ วโยงกัน

3.) การรายงานการมีสว่ นได้เสีย

กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งส�ำเนารายงาน
การมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่
ได้รับรายงาน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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หมวดที่ 3 : การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ส่งเสริมให้ดำ� เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความเป็นธรรม และ
ยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ เป็นหลัก โดยก�ำหนดเป็นนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.) นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
• ผูถ้ อื หุน้ : มุง่ มัน่ ในการสร้างความเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
		 มัน่ คง เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืน จากการท�ำงาน
		 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และผลประกอบการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เคารพ
		 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นโดยเท่าเทียมกัน
		 และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ด�ำเนินธุรกิจ
		 ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
• ลูกค้า : มุง่ มัน่ การจัดให้มรี ะบบการบริการทีส่ ร้างความพึงพอใจ
		 ของลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่าง
		 เหมาะสม ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
		 และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ยังได้จดั ท�ำแบบส�ำรวจ
		 ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน�ำผลที่ได้จากการส�ำรวจมา
		 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก�ำหนดแนว
		 ปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการ
		 ตลาด ดังต่อไปนี้
		 1. โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ
			 ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
			 ประเพณีอนั ดีงาม และไม่ทำ� ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
		 2. ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงทีม่ กี บั ลูกค้า
		 3. รักษามาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง
			 ความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
		 4. ยินดีรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไข
			 อย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจ�ำกัด หรือต้องใช้เวลาในการ
			 แก้ปญ
ั หาต้องรีบแจ้งข้อมูล และสถานะของการแก้ปญ
ั หา
			 ให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้า
			 ในการแก้ไขเป็นระยะๆ
		 5. ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการ
			 กระท�ำที่เป็นการไม่สุจริต จากลูกค้า
• คูค่ า้ : มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั กิ บั คูค่ า้ ซึง่ ถือเป็นหุน้ ส่วนทางการค้า
		 ด้วยความเสมอภาค และค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน พัฒนา
		 และรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับคูค่ า้ และสร้างความเชือ่ ถือ
		 ซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการ
		 จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้
		 อย่างชัดเจน การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้) ดังนี้
		 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด
			 กรณีไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้รบี แจ้ง / เจรจากับคูส่ ญ
ั ญา
			 เพือ่ หาทางแก้ไข และเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
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		 2. ด�ำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
			 ได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
			 เป็นธรรม ตรวจสอบได้
		 3. จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่
			 ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือ
			 กระบวนการผลิต ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม
			 ของสังคม
		 4. ค�ำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่
			 จัดซื้อจัดหา อัน อาจมีผ ลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้
			 พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
		 5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อ
			 ประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
		 6. เจรจาและท�ำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่
			 สัญญา ค�ำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ
• เจ้าหนี้ : มุง่ มัน่ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
		 ควบคุมให้มีการช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้กู้ยืม
		 ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลา และปฏิบัติตาม
		 เงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
• พนักงาน : มุง่ มัน่ ดูแล และปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
		 ต่อพนักงาน ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทนการแต่งตัง้ โยกย้าย
		 การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม
		 ในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
		 พนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
		 จากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความ
		 เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
• คู่แข่งทางการค้า : มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกา
		 ของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
		 ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
		 และไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
		 ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
		 โดยได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
		 1. ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา
			 ในทางร้าย
		 2. ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี
			 การที่ไม่สุจริต
		 3. ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรม และยึ ด ถื อ กติ ก า
			 การแข่งขันอย่างเคร่งครัด
		 4. ไม่ท�ำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขัน หรือบุคคลใด ที่มี
			 ลักษณะเป็นการลด หรือจ�ำกัดการแข่งขันทางการค้า
		 5. ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซือ่ สัตย์ในการด�ำเนิน
			 ธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
		 6. ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

• ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย :
		 มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
		 และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับ
		 ภาครัฐอย่างสม�่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การด�ำเนินงานของ
		 บริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน
		 สังคม และสิง่ แวดล้อม ส่งเสริม และสร้างสรรค์สงั คม ทัง้ ในส่วน
		 ของการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต การส่งเสริม ด้านการศึกษา
		 การประหยัด -พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
		 ความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม โดยได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ิ
		 ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ดังนี้
		 1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
			 และสอดคล้องกับคูม่ อื การบริหารจัดการ รวมทัง้ ผลักดัน
			 ให้มกี ารน�ำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็น
			 เครือ่ งมือในการบริหารงาน
		 2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการ เพื่อ
			 ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
			 ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
		 3. สือ่ สารท�ำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
			 กับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป
			 อย่างทันสถานการณ์ เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงใน
			 การด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
		 4. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
			 ทางสังคม การรักษาสิง่ แวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวติ
			 ของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่
			 ร่วมกันอย่างมีความสุข
2.) นโยบายในการบริหารความเสีย
่ ง

•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		

ก�ำหนดให้การบริหารความเสีย่ ง เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึง
ความเสี่ยง ทั้งจากการด�ำเนินธุรกิจ และจากการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยให้ความส�ำคัญในการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและ
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
และการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ในทิศทางเดียวกัน โดยการน�ำระบบการบริหารความเสี่ยง
มาเป็นส่วนหนึง่ ในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน
และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่
ก�ำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ก�ำหนดแนวทางป้องกัน และ/หรือ ลดความเสี่ยงจากการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรเทา หรือหลีกเลี่ยงความ
เสียหาย ความสูญเสีย หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ

3.) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน

การบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน เป็นความรับผิดชอบ ขั้นพื้นฐาน และเป็นปัจจัย
ที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ
มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
โดยมีแนวปฏิบตั ติ ามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนี้
• ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย
		 เนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของ
		 บุคลากรทุกคน รวมทั้งจ�ำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการ
		 ปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการ
		 ระงับเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
		 ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่อง
		 ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และน�ำมาตรฐานการจัดการ
		 ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
• จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน บรรเทา และ
		 ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อ
		 สุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน การขนส่ง การบริการ
		 ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ
		 ลดความสูญเสีย
• มีระเบียบปฏิบัติ แผนการด�ำเนินการ และการฝึกอบรมให้
		 ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้
		 ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอในเรื่องความ
		 ปลอดภัยในการท�ำงาน เพือ่ ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจาก
		 การท�ำงาน หรือโรคภัยต่างๆ
• จัดให้มีการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและ
		 ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้
		 ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
• จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่
		 สอดคล้องตามความเสีย่ งอย่างเพียงพอพร้อมใช้งาน จัดให้มี
		 การฝึกอบรม การซักซ้อม และควบคุมให้เกิดการใช้งาน
		 อย่างถูกต้อง
• ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้
		 มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ
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4.) นโยบายด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีการด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคม
และสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนต่อไป โดยได้กำ� หนดนโยบายด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมดังนี้
• ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
• มุ่งมั่นในการด�ำเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติ
		 ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
		 กับข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5.) นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และทรัพย์สินทางปัญญา 2

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั
และมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือลิขสิทธิ์ รวมทั้งไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สิน
		 ทางปัญญาของบริษัทฯ
• เมือ่ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ
		 ทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ คืนให้
		 บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
• การใช้ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะต้อง
		 ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะอนุญาต
		 ให้ใช้เฉพาะที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้งานของบริษัทฯ เท่านั้น
• การน�ำผลงาน หรือข้อมูลซึง่ เป็นลิขสิทธิข์ องบุคคล ภายนอก
		 ทีจ่ ะน�ำมาใช้ภายในบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การตรวจสอบ เพือ่
		 ให้มนั่ ใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่
6.) การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการ
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่

บริษัทฯ เห็นความส�ำคัญของการความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
แวดล้อม จึงมีแนวปฏิบัติ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพของ
ชุมชนแวดล้อม เช่น การเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ผู้น�ำชุมชน และโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชมดูงาน
โรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พื้นที่บางส่วน
เป็นพืน้ ทีแ่ ปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกหญ้าแฝก
ป้องกันการพังทลายของดิน การเลี้ยงสัตว์ โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชน โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงเข้าเรียนรู้ และดูงาน
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7.) การจัดให้มโี ครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
การคอร์ รั ป ชั่ น รวมถึ ง การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง

บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักจริยธรรม คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯ
จึงให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้
การรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีจิตส�ำนึก
รวมทัง้ ความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
เพียงพอส�ำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติและข้อก�ำหนด
ในการด�ำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และ
เพื่อให้ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกัน
อย่างเหมาะสม เพียงพอ และรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการอธิบาย ท�ำความเข้าใจ และการ
สื่อสารถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจน
พนักงานในทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยทั่วถึง

ทั้งนี้เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนส�ำหรับการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในทุ ก รู ป แบบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ
		 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ด�ำเนินการหรือยอมรับการทุจริต
		 คอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ ประโยชน์
		 ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึง
		 ทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
		 ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
		 คอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
		 ปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้อง
		 กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
		 ข้อก�ำหนดของกฎหมาย

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

รายงานประจ�ำปี 2562

2.
		
		
		
		
		
		
3.
		
		
		
		
		
		
		
		
4.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
5.
		
6.
		
		
		
		
		
		
		
7.
		
8.
		
		
		
		
		
		
		

ก�ำหนดให้มมี าตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ตลอดจนกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินการด้านการป้องกัน
และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้องกับกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลัก
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะต้องจัดให้มกี ารประเมิน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติที่
อยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ภายในที่ ดี เ พื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ให้เกิดขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนหรือสนับสนุนการให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการก�ำกับดูแลและการ
ควบคุมการบริจาคต่างๆ ทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล การ
บริจาคให้พรรคการเมือง การให้หรือรับของขวัญหรือของ
ก�ำนัล การให้หรือรับเงินสนับสนุน ตลอดจนผลตอบแทน
หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้การท�ำรายการเหล่านี้มี
ความโปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ของบริษทั ฯ
และบริษัทในเครือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ
และเอกชนด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสม
บริษทั ฯ จะต้องจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ เี หมาะสม
และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
บริษทั ฯ จะต้องสือ่ ให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของบริษทั ฯ ในการ
ป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในทุ ก รู ป แบบ
ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกทีด่ ี และเพือ่ ให้บคุ ลากรทุกฝ่าย
ของบริ ษั ทฯ ได้ต ระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
บริษทั ฯ จะต้องจัดให้มกี ลไกการรายงานทางการเงินทีโ่ ปร่งใส
ถูกต้องแม่นย�ำ และเชื่อถือได้
บริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารที่ดีและ
มีความหลากหลายเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
จากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย โดยมีหลักประกันให้ผแู้ จ้งเบาะแสได้รบั การคุม้ ครอง
โดยไม่ให้ถูกลงโทษที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้ง และ
รวมถึงการแต่งตัง้ บุคคลหรือคณะบุคคลเพือ่ ท�ำการตรวจสอบ
และติดตามทุกเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้รับการแจ้ง
อย่างใกล้ชิด

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
่

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในทุกระดับชั้น กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
และกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นนี้ รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาลนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนระเบียบ
และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทฯ และ/หรือ แนวทาง
ปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป โดยจะต้องไม่เข้าไปมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้างจิตส�ำนึกให้
บุคลากรในองค์กรมีจิตส�ำนึกร่วมกันว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น
เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นจะ
อยู่ในรูปแบบใดก็ตาม
2. ไม่มพี ฤติการณ์ทแี่ สดงถึงการให้หรือรับสินบน หรือการติดสินบน
แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใน
ทางมิชอบ ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์
ส่วนตัว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้
2.1		 ไม่รบั หรือ ให้ของขวัญ ของทีร่ ะลึก หรือ สิง่ ของในลักษณะ
			 ท�ำนองเดียวกัน กับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
			 ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั งิ านของตนทัง้ ในหน่วยงาน
			 ภาครัฐ และ เอกชน
2.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก�ำนัลใดๆ หรือ
			 ประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจ หรือ ชักน�ำให้เกิด
			 การงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างไร
			 ก็ตาม ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องรับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ
			 ของก�ำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ควรตรวจสอบให้
			 แน่ใจว่าได้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องตามข้อบังคับและ/หรือ
			 นโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
			 ทัง้ นีท้ รัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ ของก�ำนัลใดๆ หรือประโยชน์
			 อื่นใดที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานนั้น ควรมีราคาไม่มาก
			 และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
2.3 ไม่ให้ทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ ของก�ำนัลหรือประโยชน์
			 อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจหรือ ชักน�ำในการตัดสินใจ
			 หรือมีผลท�ำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้า
			 เสมือนกับที่ปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ การให้สิ่งของ
			 ตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกิน
			 ปกติวิสัย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
2.4 ไม่เป็นตัวกลางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการเสนอเงิน
			 ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
			 การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
			 เอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษใดๆ ที่มิควรได้ หรือมิชอบ
			 ด้วยกฎหมาย หรือท�ำให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐงดเว้นหรือ
			 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และ
			 ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก�ำหนดไว้
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3. ในการด�ำเนินงานทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน
ภาครัฐนัน้ ห้ามให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และ ต้องด�ำเนินการ
อย่างถูกต้อง โดยตระหนักอยู่เสมอว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ในแต่ละ
ท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการติดต่องานกับหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ไม่วา่ จะท�ำกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
จะต้ อ งด� ำ เนิ นการผ่านขั้นตอนตามระเบีย บของบริษัท ฯ มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. การใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรองในทางธุรกิจ สามารถกระท�ำได้ แต่
ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในจรรยาบรรณ
6. การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
6.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิ อืน่ ใดของบริษทั ฯ ส�ำหรับบริจาค
			 เพื่อการกุศลนั้น ต้องด�ำเนินการในนามบริษัทฯ เท่านั้น
			 และต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล
			 สถานพยาบาล วัด หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
			 ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้
			 จะต้ อ งด� ำ เนิ น การผ่ า นขั้ น ตอนตามระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ
			 ของบริษัทฯ
6.2 การบริ จ าคเพื่อการกุศล ในนามส่ว นตัว นั้นสามารถ
			 กระท�ำได้แต่ต้องไม่ท�ำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นไปโดย
			 ทุจริต หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบ
7. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น จะต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น
และต้องมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือ
เพือ่ ชือ่ เสียงของบริษทั ฯ ทัง้ นีก้ ารเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุประสงค์
ที่ชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และด�ำเนินการ
ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
8. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในความ
เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่มี
นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด
ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
9. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
จะต้องแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบโดยทันที และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยไม่ละเลย
หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้ที่มี
ท�ำหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
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10. บริษทั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองบุคลากรของบริษทั ฯ
ทีป่ ฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตาม
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ตามนโยบาย
การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท�ำผิดและการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่มีการด�ำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่
ผู้แจ้งเบาะแส เช่น ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
พนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น เป็นต้น แม้ว่าการกระท�ำ
ดังกล่าวจะท�ำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียประโยชน์หรือโอกาส
ทางธุรกิจ
11. บริษัท ฯ ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่กระท�ำโดยกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นการ
กระท�ำผิดจริยธรรมและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้กระท�ำการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ข้อบังคับที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโทษทางกฎหมายด้วย
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการเผยแพร่ ความรู้ และ
ความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ
ทั้งบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริษทั ฯ ได้ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 27 กันยายน 2562 และจัดท�ำ
“คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
และพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน พร้อมทั้งท�ำการ
จัดอบรมภายในบริษัท (In-house Training) เกี่ยวกับคู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน พร้อมทั้งมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ และ
สื่อสารไปยังคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน
พร้อมทั้งประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)”

8.) นโยบายการรับเรือ่ งร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ
จึงก�ำหนดนโยบายในกรณีทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ มีขอ้ สงสัย
หรือพบเห็นการกระท�ำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ
เหตุต้องสงสัยที่อาจจะมีการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถแจ้ง
เบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐาน
ต่ า งๆ ได้ ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ

เงือ่ นไข และการพิจารณารับการเรือ่ งร้องเรียน / การแจ้ง
เบาะแส

1.)
		
		
2.)
		
3.)
		
		
4.)
		
		
5.)
		

รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริงมีความ
ชั ด เจน และมีข ้อมูลเพีย งพอที่จะน�ำสืบ หาข้อเท็จจริง
เพื่อด�ำเนินการต่อไป
ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อ
เป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็น
ความลับ และเปิดเผยเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ร้องเรียน
เรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รบั การกลัน่ กรองและสืบหน้าข้อเท็จจริง
แล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
และก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงาน
บริษัทฯ และบุคคลภายนอก

ช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส

ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท�ำ
ที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อ
ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน และสามารถแจ้ง
ผ่านช่องทางดังนี้
• จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน
		 ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 ที่อยู่ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16
		 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
		 กรุงเทพมหานคร 10400
• ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)
		 chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

การด�ำเนินการ

1.
		
2.
		
		

แจ้งความคืบหน้า/ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับ
ผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้
บริษทั ฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเกีย่ วกับ
การสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยอันกระทบต่อข้อมูล
ส่วนบุคคล และการรักษาความลับ

กระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน
ผูแ้ จ้งเบาะแสกระบวนการท�ำความผิด
• พนักงานบริษัท
• บุคคลภายนอก
ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนตามช่องทางทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ช่องทางการแจ้งเรือ่ งร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส
• อีเมล์ : chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
• เว็บไซต์ : www.energyabsolute.co.th
• ส่งจดหมายทางไปรษณีย์
พิจารณาข้อเท็จจริงและสอบสวน
• รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อก�ำหนดมาตรการต่อไป

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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9.) การคุ้มครองสิทธิ พ นั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรื อ บุ คคลอื่น ที่
รับจ้างท�ำงานให้แก่บริษัทฯ

บริษทั ฯ จะไม่กระท�ำการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง
หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างท�ำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการ
เปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ท�ำงาน
สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือกระท�ำการ
อื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่บุคคลนั้น
• ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วย
		 ประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ
		 หน่วยงานก�ำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควร
		 เชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
		 ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริต
		 คอร์รัปชั่น
• ให้ถอ้ ยค�ำ ยืน่ เอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่วา่
		 ด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ
		 หรือหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
		 หรือตรวจสอบ กรณีมเี หตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
		 ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการก�ำกับ
		 ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการ
		 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
1.) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้มขี อ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้และเพียงพอประกอบ
การตัดสินใจ โดยก�ำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่าย
สื่อสารองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการติดต่อ สื่อสาร และ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่นกั ลงทุน
รายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
และทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น
การแจ้งสารสนเทศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสื่อสารการ
แถลงผลประกอบการประจ�ำไตรมาส การแถลงแผนงานใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูล
เกี่ยวกับกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ สารสนเทศแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการ
ด�ำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น
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รายงานประจ�ำปี 2562

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
• บริษัทฯ จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 บริษัทต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงาน
		 ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
• บริษัทฯ จัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
		 (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A)
		 เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อ
		 ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่
		 เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
		 ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขใน
		 งบการเงินเพียงอย่างเดียว
• เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ ทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการ
		 ไว้ในรายงานประจ�ำปี
• เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
		 คณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและจ�ำนวน
		 ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาใน
		 รายงานประจ�ำปี หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ - คณะ
		 กรรมการชุดย่อย”
• บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้อง
		 รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
		 ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ
		 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
		 รายงาน ดังนี้
		 • รายงานเมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
			 ครั้งแรก
		 • รายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย
2.) ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเป็น
อิสระ มีความรู้ความช�ำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก�ำหนด เพือ่ ให้ความมัน่ ใจแก่คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแสดงฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความ
เป็นจริง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายให้หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 ปี รอบปีบัญชีติดต่อกัน และ
บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส�ำนักงาน
สอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี

รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีเป็นผูส้ อบบัญชี ของบริษทั ฯ ได้เมือ่ พ้นระยะเวลาอย่างน้อย
สองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที3่
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและ
หลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม
ตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
สะท้อนผลการด�ำเนินงานตามความเป็นจริง และจัดให้มีการ
รายงานผลการด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่าง
โปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือ และความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ
และบริทย่อย สามารถเชื่อถือได้

การเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณคูค่ า้ ทางธุรกิจ และ
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง

บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้รวบรวมและจัด ท�ำจรรยาบรรณ นโยบาย
แนวปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนด “จรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ”4 เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1.) สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน
• การไม่เลือกปฏิบัติ : เคารพสิทธิมนุษยชน ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
		 ความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกันทางเพศ และยึด
		 หลักความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะ
		 ความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ
		 อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

หมายเหตุ :

3
4

• การคุ้มครองแรงงาน :
		 - ไม่บงั คับใช้แรงงานเด็กทีอ่ ายุไม่ถงึ เกณฑ์ตามทีก่ ฎหมาย
			 ก�ำหนด ในกรณีทคี่ ธู่ รุ กิจ จ้างแรงงงานเด็กทีอ่ ายุมากกว่า
			 เกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความ
			 คุ้มครองตามกฎหมายก�ำหนดทุกประการ รวมทั้งการ
			 พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท�ำงานอย่าง
			 เหมาะสม
		 - ไม่ให้ลูกจ้างหญิงท�ำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตราย
			 ต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็น
			 หญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิ
			 ประโยชน์ตามที่กฎหมายก�ำหนด
		 - การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
			 ที่กฎหมายกก�ำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
• การไม่บังคับใช้แรงงาน : ไม่ใช้หรือรับประโยชน์จากการ
		 บังคับแรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการ
		 ลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคามข่มขู่ การ
		 ล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าอยู่
		 ในรูปแบบใดๆ
• ค่าจ้างและผลประโยชน์ : ด�ำเนินการจ่ายค่าจ้างค่าท�ำงาน
		 ล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้าง
		 พึงได้รบั อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ตำ�่ กว่าอัตราทีก่ ฎหมาย
		 ก�ำหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าท�ำงานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์
		 อื่นใด ลูกจ้างต้องได้รับตรงตามก�ำหนดเวลา ตลอดจนการ
		 จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม
• ระยะเวลาท�ำงาน : ไม่ให้ลกู จ้างท�ำงานเป็นเวลานานเกินกว่า
		 ที่กฎหมายก�ำหนด โดยจัดให้มีระยะเวลาพักในระหว่างวัน
		 ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในการท�ำงานล่วงเวลาหรือ
		 การท�ำงานในวันหยุดต้องเป็นการสมัครใจของลูกจ้าง รวมทัง้
		 จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลา ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
• มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
		 การให้รางวัลและบทลงโทษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความ
		 ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได้
• เปิดโอกาสและให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้
		 และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
		 พร้อมทัง้ จัดให้มแี ผนการสืบทอดงานในทุกต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการ
		 ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด ในการพิจารณาแต่งตั้ง
		 โยกย้าย โดยท�ำการประเมินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค
		 และสามารถอธิบายได้

ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป.5/2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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2.) ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
		 สอดคล้องกับคูม่ อื การบริหารจัดการ รวมทัง้ ผลักดันให้มกี าร
		 น�ำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือ
		 ในการบริหารงาน
• ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการ เพื่อลด
		 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
		 ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• สื่อสารท�ำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
		 กับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป
		 อย่างทันสถานการณ์กับสถานะ และข้อเท็จจริงในการ
		 ด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
• มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
		 ทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
		 ของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกัน
		 อย่างมีความสุข
3.) การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรง
จูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด
• ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความชือ่ สัตย์ สุจริต ขยันหมัน่ เพียร
		 และมีส�ำนึกรับผิดชอบ
• เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด
• ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใดจาก
		 ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระท�ำ
		 หรือละเว้นการกระท�ำใดที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปลี่ยนกับ
		 สิทธิพิเศษจากบริษัทฯ รวมทั้งไม่ด�ำเนินการใดที่เป็นการ
		 ฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• ไม่ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่ง / หน้าที่ที่มีอยู่ในบริษัทฯ เพื่อเอื้อ
		 ประโยชน์ส่วนตัว
4.) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท�ำธุรกรรมของบริษทั ฯ
• หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
		 ผลประโยชน์กบั องค์กร หรือทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
		 ในการปฏิบัติหน้าที่
• ระมัดระวังเรือ่ งความสัมพันธ์สว่ นตัวกับบุคคลทีอ่ าจมีความ
		 ขัดแย้งทางผลประโยชน หรือ ทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งทางการค้ากับบริษทั ฯ
		 รวมทั้ง ความสัมพันธ์ หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงาน
		 ด้วยกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อ
		 การปฏิบัติหน้าที่
• ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็น
		 พนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ
		 เพือ่ ผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือ ท�ำงานอืน่ นอกเหนือ
		 จากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
• ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
		 ของบริษทั ฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ อันมี
		 ผลให้บริษทั ฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รบั ประโยชน์นอ้ ยกว่า
		 ที่ควรจะเป็น
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•
		
		
		

ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

5.) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ
• ไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือเปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคล
		 ภายนอก หรือใช้สารสนเทศที่ส�ำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ
		 สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน
• หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ
		 สือ่ มวลชน ในเรือ่ งหรือข้อมูลของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่มนี โยบาย
		 หรือแนวทางในการด�ำเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน
		 หรือเรื่องอื่นใด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
		 ของบริษัทฯ
• ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์
		 ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมายก�ำหนดมาตรการ
		 การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
		 ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
		 พนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรส
		 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดย ห้าม
		 ซือ้ -ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภายใน 1 เดือน
		 ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี
		 และอย่างน้อย 1 วันท�ำการ หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
6.) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
• ปฏิบตั งิ านภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ
		 อย่างเคร่งครัด
• เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่
		 ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร
7.) การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัทฯ
• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเรื่องเทคโนโลยี
		 สารสนเทศของบริษัทฯ
• ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิด
		 ความเสียหายกับบริษัทฯ
• ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อธุรกิจ
		 ของบริษัทฯ
• รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่
		 เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่เข้าถึงระบบข้อมูลของ
		 บริษัทฯ แก่ผู้อื่น
• ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
		 ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ รวมถึงไม่นำ� ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
		 ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
• ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย
		 สูญหาย เสือ่ มค่า และใช้ทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้เกิดประโยชน์
		 สูงสุดแก่บริษทั ฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
		 อย่างเหมาะสม

8.) การปฏิ บั ติ ต่อลูก ค้า และ คุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ / สื่อสาร
ทางการตลาด
• โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
		 ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรม
		 ประเพณีอันดีงาม และไม่สร้างความขัดแย้ง
• ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า
• รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความ
		 มั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
• รับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที
		 กรณีมขี อ้ จ�ำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ไขจะต้องแจ้งข้อมูล
		 และสถานการณ์แก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควร
		 และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
• ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า อันเป็น
		 การกระท�ำที่ไม่สุจริต
9.) การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้)
• ก�ำหนดให้มหี ลักเกณฑ์การคัดเลือกคูค่ า้ มีการพิจารณาคูค่ า้
		 ที่ด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ EA”ซึ่ง
		 มีการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
		 และสิ่งแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
• ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณี
		 ไม่สามารถปฏิบตั เิ งือ่ นไขได้ ให้แจ้ง / เจรจากับคูส่ ญ
ั ญา เพือ่
		 หาทางแก้ไข และเยียวยา ความเสียหายอย่างเป็นธรรม
• ด�ำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
		 ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
• จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่
		 เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือกระบวน
		 การผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม
• ค�ำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่
		 จัดซือ้ จัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผูใ้ ช้ พนักงาน
		 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
• ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อ
		 ประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น
• เจรจาและท�ำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคูส่ ญั ญา
		 ค�ำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ
10.) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
• ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใน
		 ทางร้าย
• ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการ
		 ที่ไม่สุจริต
• ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขัน
		 อย่างเคร่งครัด
• ไม่ทำ� ความตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งขัน หรือบุคคลใด ทีม่ ลี กั ษณะ
		 เป็นการลด หรือจ�ำกัดการแข่งขันทางการค้า
• ค�ำนึงถึงความเสมอภาค และความซือ่ สัตย์ ในการด�ำเนินธุรกิจ
		 และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
• ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
สรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1.) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกระท�ำการใดๆ
อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดย
ยึดหลักแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลีย่ งการประพฤติ
		 ปฏิบตั ิ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ
		 ทั้งนี้ หากจ�ำเป็นต้องด�ำเนินใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
		 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
		 ของบริษัทฯ เป็นหลัก
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
		 กิจกรรมภายนอกองค์กร หรือ ด�ำรงต�ำแหน่งภายนอกบริษทั ฯ
		 เช่น เป็น กรรมการ ผูบ้ ริหาร ทีป่ รึกษา ตัวแทน หรือพนักงาน
		 ในองค์กรอืน่ กิจกรรมนัน้ ๆ จะต้องไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้ง
		 ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
		 และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนในบริษทั ฯ
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับทรัพย์สิน
		 หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ที่
		 เกี่ยวข้อง หรือใช้อ�ำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์
		 ส่วนตัว
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระท�ำ หรือมี
		 ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือใช้อ�ำนาจหน้าที่ของตน
		 แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับ
		 ของขวัญ หรือของก�ำนัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ท�ำธุรกิจด้วย
		 ซึ่งอาจน�ำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือท�ำให้บุคคลอื่นๆ
		 เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ ต่อกันในทางมิชอบ
2.) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบ และ
		 รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
		 เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โดยไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว
		 หากไม่มีการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่
		 การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด
		 หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการไม่
		 เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าว ด้วย
		 วิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
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• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาประโยชน์
		 เพื่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยสารสนเทศ
		 ภายในที่เป็นความลับ ต่อบุคคลภายนอก ทั้งทางตรงและ
		 ทางอ้อม
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซอ้ื -ขาย โอน - หรือ
		 รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศภายใน
		 ที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ
3.) การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรับผิดชอบ
ในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องก�ำกับ จัดการ ควบคุม
		 ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ บริษัทฯ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดย
		 ต้องบ�ำรุงรักษา และใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า
		 และเต็มความสามารถ
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดหลักของความ
		 ประหยัด เพือ่ ควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทัง้ ความสิน้ เปลือง
		 โดยไม่จ�ำเป็น
4.) การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรม
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดย
		 ยึดหลักคุณธรรม และศีลธรรม ที่ศาสนา และสังคม ถือเป็น
		 หลักในการปฏิบัติ และไม่ด�ำเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืน
		 คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิด
ชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
โครงสร้างของคณะกรรมการ

•
		
		
•
		
		
•
		
		
•
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ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการจ�ำนวนไม่
น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย
1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และ/หรือ มีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั ได้แก่ กรรมการทีม่ คี วามรู้
และประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม, การบัญชี, การเงิน,
ธนาคาร, กฎหมายการบริหาร

รายงานประจ�ำปี 2562
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คณะกรรมการบริษทั มีกรรมการอิสระทีส่ ามารถให้ความเห็น
เกี่ยวกับการท�ำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจ�ำนวน
ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท จ�ำนวนปีที่
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ได้กำ� หนดจ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการ
บริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี กรรมการบริษัท
ต้องออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้
ทีส่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ทีจ่ ะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งนัน้ ให้พจิ ารณาจากกรรมการบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ
บริษทั ทีอ่ อกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอีกก็ได้
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะเป็น “กรรมการ
อิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
โดยความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด กล่าวคือ นิยาม / คุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท เทียบเท่านิยามกรรมการอิสระ
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างกัน บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่ใน
การก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่าย
บริหารในระดับนโยบายขณะที่ฝ่ายบริหารท�ำหน้าที่บริหาร
งานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด ดังนั้น ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จึงเป็น
บุคคลคนละคน และประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ให้การท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ชุดย่อย มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำกับดูแล
เชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับบริหารงานให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น
การก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะ
ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทตระหนัก
ถึงการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียน
ที่กรรมการบริษัทจะไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการ
บริษัทสามารถอุทิศเวลาส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการบริษัทไม่มีท่านใดด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง

•
		
		
		
•
		
		
		

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อ
ท�ำหน้าที่คัดสรรกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนและหลักเกณฑ์ นิยาม
และข้อก�ำหนดของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรู้
ทางด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม
หลั ก สู ต รเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

1.) คุณสมบัติของกรรมการ
• มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
		 บริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
		 กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
• มีความรูค้ วามสามารถ ประวัตกิ ารทํางานทีด่ ี มีความเป็นอิสระ
		 ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความซือ่ สัตย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
		 และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
• มีความรูค้ วามสามารถในหนึง่ หรือมากกว่าหนึง่ ด้านทีส่ าํ คัญ
		 ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่
		 (1) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล
		 (2) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือก
		 (3) มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ท�ำให้บริษัทฯ
			 สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมาย
			 ทีต่ งั้ ไว้ เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์
			 และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
			 เป็นต้น
		 (4) การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ไม่ควรด�ำรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน
		 4 บริษทั และไม่ดาํ รงตําแหน่งใดๆ ในบริษทั คูแ่ ข่งทางธุรกิจ
		 ของบริษัทฯ
• กรณีเป็นกรรมการอิสระ5 ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ
		 เป็นอิสระ ดังนี้
		 (1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
			 ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
			 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
			 ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง6 ของกรรมการ
			 อิสระรายนั้นๆ ด้วย

		 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน7
			 ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา ทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือ
			 ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
			 บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน8 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
			 หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้น
			 จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
			 ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวม
			 ถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
			 ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
			 ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
			 การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
			 มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
			 บุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็น
			 ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
		 (4) ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ
			 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจ
			 ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
			 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
			 กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มี ความสัมพันธ์
			 ทางธุรกิจ9 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
			 ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ
			 เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
			 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
		 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
			 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
			 ควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
			 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
			 ผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
			 บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
			 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
			 เว้ น แต่ จ ะพ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่
			 น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ : 5 คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาต
		 ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนิยาม/คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
6
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
		 เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
8
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทฯ เดียวกัน
9
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ
		 การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในท�ำนองเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่า
		 ของการรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่
		 เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
		 ให้นับมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีการท�ำรายในครั้งนี้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

111

		 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
			 การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง
			 การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
			 จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
			 รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในกรณี
			 ที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ
			 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
			 ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
			 นั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
			 แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
		 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
			 ของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้
			 ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
		 (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
			 แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
			 หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการ
			 ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่
			 รับเงินเดือนประจ�ำ หรือที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
			 จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
			 ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
			 แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		 (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
			 เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
2.) วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วน
ได้ไม่พอดี ให้ออกจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดย
กรรมการทีค่ รบก�ำหนดวาระ มีสทิ ธิได้รบั การเลือกตัง้ ให้กลับมา
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้ นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระ
แล้วกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
		 บริษัทมหาชนจ�ำกัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
		 ตลาดหลักทรัพย์
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
• ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
3.) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
		 โดยก�ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการ
		 ประชุมวาระพิเศษตามความจ�ำเป็น
• ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อย
		 กว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์
		 ประชุม
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ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ� เป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่า
นั้นก็ได้
ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถ
อภิปรายปัญหาส�ำคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุม เพือ่ เปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ เรื่องที่อยู่ในความสนใจ
โดยมีการรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริหารรับทราบ
ผลการประชุมด้วย
บริษัทฯ ก�ำหนดการประชุมและวาระหลักของการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งปี
เป็น การล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ล ะคนทราบ
ก�ำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและ
เข้าร่วมประชุมได้
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีการก�ำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน
และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่อง
ทีม่ คี วามส�ำคัญเร่งด่วน โดยในปี 2562 บริษทั ฯ มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุม
ประจ�ำรายไตรมาส 4 ครั้ง, และการประชุมกรณีพิเศษ
อีก 2 ครัง้ และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้
ได้จดั สรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
จะเสนอข้อมูล และให้เวลาอย่างเพียงพอที่กรรมการจะ
พิจารณาข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ประธานกรรมการบริษทั
จะขอให้กรรมการทุกท่านใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบก่อน
รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชีข้ าด ในการประชุมแต่ละครัง้ ได้จดั ส่งเอกสารประกอบ
วาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสม

		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		
		

ทัง้ นีใ้ นการประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุม
ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
4/2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการหารือเกี่ยวกับ
ประเด็ น ที่ส�ำคัญทางธุรกิจ โดยมีการสรุป ประเด็น และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ า ยจั ด การรั บ ทราบเพื่ อ น� ำ ไปพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ในการพิจารณาเรือ่ งเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ท�ำหน้าทีเ่ สนอเรือ่ งต่อประธานคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสและเชิญผู้บริหารระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง และเพื่อให้มี
โอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้กรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็น
กรรมการอิสระทั้งหมด ประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ
ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้ง
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

4.) อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
• อนุมัติปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริษัท
• อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติ
		 แผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตราก�ำลังประจ�ำปี ซึ่ง
		 จัดท�ำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
• อนุมัติงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
		 ได้เสีย และติดตามผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารและร่วม
		 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
• อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

• อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัท
• เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการบริษัท ในกรณี
		 ที่มีกรรมการออกจากต�ำแหน่งระหว่างปี
• อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ และการร่วมทุน
• แต่งตัง้ ถอดถอน และเปลีย่ นแปลง กรรมการในคณะกรรมการ
		 ชุดย่อย
• อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
• อนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนส�ำหรับประธานเจ้าหน้าที่
		 บริหาร
• อนุมัติแผนการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับต�ำแหน่งประธาน
		 เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
• อนุมตั นิ โยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิม่ การตัดหนีส้ ญู
		 หรือการตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ
• แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
• เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 พิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
		 1. การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจ�ำหน่าย
			 ไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและ
			 คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
		 2. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน
			 ที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
		 3. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ มาเป็นของบริษทั
		 4. การเพิม่ เติมหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
			 หรือข้อบังคับของบริษัท
		 5. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
		 6. การออกหลักทรัพย์ใดๆ นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
		 7. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
		 8. ก�ำหนดวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และวาระการประชุมประจ�ำปี
		 9. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี
		 10. กิจการอืน่ ใดทีก่ ฎหมาย/ข้อบังคับบริษทั ก�ำหนดให้ตอ้ ง
			 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการชุดย่อย
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยก�ำกับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญในด้านต่างๆ โดยก�ำหนด
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหา

• คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

โครงสร้างคณะอนุกรรมการ (กรรมการชุดย่อย) ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ�ำนวน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 5 คนดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.

นายสมโภชน์ อาหุนัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
นายสุธรรม ส่งศิริ
นายสมบูรณ์ อาหุนัย

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนการเข้าร่วมประชุม

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

5/12
10/12
11/12
8/12
11/12

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : เลขานุการบริษัท ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.) พิจารณาและกลัน่ กรองทิศทางการด�ำเนินงาน แผนธุรกิจ และ
กลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2.) ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และก�ำหนดให้ผบู้ ริหาร
รายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานโยบาย
ตามที่ก�ำหนด
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3.) ก�ำหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย รวมทั้ ง ทบทวนความเหมาะสมของ
กระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย
4.) พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการก�ำกับดูแลก�ำหนด

5.) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบการก�ำกับดูและการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทัง้
บรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ
6.) พิจารณาน�ำเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม
การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนุมัติต่อไป
7.) พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
8.) ท�ำหน้าที่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษทั
ในการเป็นตัวแทนของบริษทั ฯ เพือ่ ประสานงานกับหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลของภาครัฐ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
9.) พิจารณาวงเงินอนุมัติส�ำหรับการท�ำรายการธุรกรรมปกติของ
บริษัทฯ ส�ำหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท

10.) พิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้าง ย้าย ปลด อนุมัติค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริหาร ซึง่ รวมถึงการก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั การชดใช้
ค่าเสียหาย และการอนุมัติการลาออกของผู้บริหาร
11.) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการบริหารทัง้ หมด
ทั้งนี้ อ�ำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ�ำนาจ
แก่บคุ คลอืน่ ทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ
หรือการมอบอ�ำนาจในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจ
ปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กำ� หนด โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คนดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
2 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
3 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนการเข้าร่วมประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

10/10
10/10
10/10

นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์ : ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
		 ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1.) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจ
ในการด� ำ เนินกิจ การของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถท�ำหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท� ำ หน้ า ที่ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบ
การเงินได้
4.) มี ห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั น ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
• สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วน
		 ของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมิน
		 ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
• สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงิน
		 ที่มีสาระส�ำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ
		 และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
• สอบทานฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับผลการตรวจสอบ
		 ความเสี่ยงที่ส�ำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่
		 จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
• สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกีย่ วกับกระบวนการ
		 การจัดท�ำงบการเงิน
2. การควบคุมภายใน
• สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำ� หนดให้มกี ารควบคุมภายใน รวมถึง
		 การควบคุมภายในของระบบควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่
		 เหมาะสม เพียงพอและครอบคลุมความเสีย่ งต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้
		 ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทาง
		 การสือ่ สารความส�ำคัญของการควบคุมภายในและการบริหาร
		 ความเสีย่ งทัว่ ทัง้ บริษทั สอบทานเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อเสนอแนะ
		 เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ
		 บัญชีเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้น�ำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
3. การตรวจสอบภายใน
• สอบทานและอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี ตลอดจน
		 บุคลากรและทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
• สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
		 ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบ
		 ภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบ
		 ภายใน
• สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
		 ว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
• สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรการ
		 ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณาตรวจสอบ
		 ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท�ำผิด
		 และการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการ
		 ด�ำเนินงานของบริษทั ฯเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม
		 เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่
		 ได้ทุกรูปแบบ
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4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
		 ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทที่น�ำเสนอโดยฝ่าย
		 ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
• สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
		 บริษัทและผลการติดตามแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะ
		 กรรมการบริษัท
• สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตาม
		 กฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มี
		 การปฏิบัติตาม
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย่ วโยง
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน
6. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
• รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอ
		 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. การปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผูบ้ ริหารและพนักงาน
• สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
		 ผูบ้ ริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้ง
		 ทางผลประโยชน์ได้จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหาร
		 และพนักงานทุกคนรับทราบ
• ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ
		 และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ความรับผิดชอบอื่นๆ
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
• สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 อย่างสม�ำ่ เสมอ และน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
		 เมื่อมีการแก้ไข
• จัดให้มกี ารประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และน�ำเสนอ
		 ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเลิกสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี
ภายนอกได้ หากผู้สอบบัญชีภายนอกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูง10 และ
บุคคลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มอบหมายตามกระบวนการสรรหาทีก่ ำ� หนด และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา
1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา
ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

1 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
3 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนการเข้าร่วมประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

3/3
3/3
3/3

นางสาวพิมพ์วรา แหลมสุวรรณชื่น : หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา

1.) พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสม ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี
2.) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและ
ผู้บริหาร
3.) พิจารณาให้มกี ารจัดท�ำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan)
และทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความ
พร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งนัน้ ๆ เกษียณ
อายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของ
บริษัทฯ สามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
4.) พิ จ ารณากรรมการบริษัทกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลง เนื่องจาก
• ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
		 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็น
		 ต่อคณะกรรมการบริษทั และขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
		 ประจ�ำปี
• ออกเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ - พิจารณา
		 สรรหาและคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็น
		 กรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
		 พิจารณาเพื่อแต่งตั้งทดแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง

5.) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการ
6.) พิจารณาให้มีการจัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนา
ความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่เพื่อให้เข้าใจ
ธุรกิจที่กรรมการบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7.) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต�ำแหน่งว่างลง
8.) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม�่ำเสมอ
9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหตุ : 10 ผูบ้ ริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกเป็นอย่างอืน่ ของบริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 และบริษัทย่อย
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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หลักเกณฑ์ส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการน�ำเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเป็น
กรรมการบริษัท

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ (ไม่นอ้ ยกว่า 186.5 ล้านหุน้ )
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และวันปิดสมุดทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ก�ำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
คุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และส่งถึง
บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
2. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้น
จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD)
3. บุ ค คลที่ ถู ก เสนอชื่ อ เพื่ อ เป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
		 บริ ษั ท มหาชนจ�ำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาด
		 หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง
		 รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2)
		
		
(3)
		
		
		
		
		
		
		
(4)
		
		

มีความรู้ความสามารถ ประวัติการท�ำงานที่ดี มีความเป็น
อิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม�ำ่ เสมอ
มีความรูค้ วามสามารถในหนึง่ หรือมากกว่าหนึง่ ด้านทีส่ ำ� คัญ
ที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มันไบโอดีเซล / ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า มีความรู้เฉพาะด้านซึ่งเป็นประโยชน์ท�ำให้
บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การ
วางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเทคโนโลยี
เป็นต้น และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4
บริษัท และไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนดนโยบาย รูปแบบ
และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า
4 คน โดยประกอบด้วยประธานที่เป็น กรรมการอิสระ และมีสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนเลือกสมาชิก ของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

1
2
3
4
5

นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
นายสุธรรม ส่งศิริ
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนการเข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

นางพรทิพย์ แสงจันทร์ : ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

1.) เสนอรูปแบบ โครงสร้าง และหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่ายค่า
ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ กรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
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2.) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน ของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบนั และเหมาะสม
กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการความเป็นธรรม ความสมเหตุผล โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั งิ านเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติ
ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติของ
บริษัทอื่น ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามล�ำดับต่อไป
ทั้งนี้การก�ำหนดค่าตอบแทนมีกรอบแนวทางการพิจารณาและ
ด�ำเนินการที่ส�ำคัญดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ก�ำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่า
คณะกรรมการมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่
ตลอดระยะเวลาของการด�ำรงต�ำแหน่ง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
ก�ำหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการ
ชุดย่อยทีเ่ ข้าร่วมประชุม ซึง่ จะขออนุมตั เิ บีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อย จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นงบประมาณในแต่ละปีไว้
โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุม
ในแต่ละปี ที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะวางแผนงาน
ไว้ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ

3. เงินรางวัลประจ�ำปี หรือโบนัสกรรมการบริษัท
จะพิจารณาน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์จากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยพิจารณาอ้างอิงตามผล
ประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะท�ำการ
ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการปฏิบัติ
งานในแต่ละปี ก่อนจะท�ำการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว
4. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประกอบด้วยเงินเดือน และเงินโบนัส คณะกรรมการก�ำหนดค่า
ตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ประจ�ำปี พร้อมกับก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (Key Performance Indicator : KPI)
ซึ่งก�ำหนดจากผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
เป้าหมายที่ต้องบรรลุตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ในแต่ละปี คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
จะท�ำการประเมินผล โดยวัดจากผลงาน เปรียบเทียบกับ KPI
และอ้างอิงเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน หรือมีขนาด
ที่ใกล้เคียงกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ให้ครอบคลุ่มทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการก�ำกับดูแลให้มีระบบ หรือ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อขจัด / ลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดองค์ประกอบขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 5 คน โดยมีหน้าทีน่ ำ� เสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ต้องมีความรูด้ า้ นการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือความรูค้ วามช�ำนาญเกีย่ วกับ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
หรือการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ�ำนวน 6 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

1
2
3
4
5
6

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
พลต�ำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
นายสมโภชน์ อาหุนัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนการเข้าร่วมประชุม

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5
5/5
-/5
4/5
4/5
3/5

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท
		 ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสีย
่ ง

1.) ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแล และ
สนับสนุนให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุม
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนพิจารณาและทบทวนมาตรการ
ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับความเสี่ยง
ที่สามารถยอมรับได้
2.) ติดตามการน�ำไปปฏิบตั ิ สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง
และด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง
3.) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าทีก่ ำ� หนดและทบทวน นโยบาย
ข้อก�ำหนด และวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลทีด่ ี ก�ำหนดนโยบายและวางแผนเกีย่ วกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ ให้ขอ้ แนะน�ำและการสนับสนุนทีจ่ ำ� เป็น
ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก�ำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารและการด�ำเนินกิจการ
ด้านบรรษัทภิบาล ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.

นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
นายสุธรรม ส่งศิริ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนการเข้าร่วมประชุม

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

4/4
4/4
4/4
4/4

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท
		 ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1.) ก�ำหนดนโยบาย ข้อก�ำหนด และวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลที่ดีและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย
1.1) ผูถ้ อื หุน้ 1.2) พนักงาน 1.3) สังคม 1.4) คูค่ า้ 1.5) เจ้าหนี้
และ 1.6) ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
2.) ด�ำเนินการติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ ให้ขอ้ แนะน�ำและการสนับสนุน
ที่จ�ำเป็น

120

รายงานประจ�ำปี 2562

3.) ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพือ่ ก�ำหนดประเด็น
ที่ควรปรับปรุง
4.) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการด�ำเนินกิจการด้าน
บรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
5.) พิจารณาทบทวนและเสนอข้อแก้ไขขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
6.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษทั ฯ จัดให้มกี ารท�ำประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยได้ท�ำแบบประเมินทั้งคณะและรายบุคคล
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ คณะกรรมการบริษทั ร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งคณะ และรายบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองถูกก�ำหนดให้ต้องจัดท�ำ
เป็นประจ�ำทุกปี และคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณา
ผลการประเมินเพื่อก�ำหนดแนวทางปรับปรุงการท�ำงานต่อไป
1. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่

โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะ
กรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
บริษัท

การประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

1.) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
ประกอบด้วยเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร
ในส่วนของแบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการน�ำ
แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. มา
ปรับใช้ โดยเพิ่มส่วนที่เป็นหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2.) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
• การประชุมคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์การประเมิน
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนของแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 90 - 100

= ดีเยี่ยม

คะแนนร้อยละ 80 - 89

= ดีมาก

คะแนนร้อยละ 70 - 79
การท�ำหน้าที่ของ
กรรมการ

ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและ
การพัฒนาผู้บริหาร

2. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

ประกอบด้วย 3 ข้อได้แก่

= ดี

คะแนนต�่ำกว่า 69

= พอใช้

สรุปผลการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็นความเห็นของ
กรรมการแต่ละท่านต่อผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ
และใช้หลักเกณฑ์ ตามแบบตัวอย่างการประเมิน
ส�ำหรับปี 2562 ผลการประเมินตนเองของคณะคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะ
กรรมการ

การประชุมคณะ
กรรมการ

บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหาร

รายคณะ
(%)

รายบุคคล
(%)

99.12
98.89
97.03
96.25
99.68
98.26
98.33

98.48
98.61
97.02
98.64
99.54
98.30
96.67

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ ก�ำหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และน�ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไปตาม
ล�ำดับ โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งค�ำนึงถึงความ
เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน
ว่าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดต�ำแหน่งประจ�ำทุกปี

นอกจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยัง
ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการมีคณะกรรมการชุดย่อย
เพิ่มขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขั้นตอนการ
พิจารณา คือจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัด
ให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต�ำแหน่งที่ครอบคลุม
ต�ำแหน่ง ดังนี้
1.) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือต�ำแหน่งในระดับ
		 ที่เทียบเท่า
		 เมื่อต�ำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหารหรือ
		 ต�ำแหน่งในระดับที่เทียบเท่าว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่ง
		 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบ
		 จัดการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็น
		 ผู้รักษาการในต�ำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือก
		 บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ หนด
		 ทั้งนี้ บุค คลดังกล่าวจะต้องเป็น ผู้ที่มีวิสัยทัศ น์ ความรู้
		 ความสามารถและประสบการณ์ ค วามเหมาะสม กั บ
		 วัฒนธรรมองค์กร ในกรณีทปี่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารว่างลง
		 คณะกรรมการสรรหาจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ บุ ค คล
		 ทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
		 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง
2.) ระดับผู้บริหาร
		 เมื่อต�ำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปว่างลง
		 หรือผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งได้
		 บริษัทฯ จะพิจารณาน�ำเสนอผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่คัดเลือกไว้
		 เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ มีกระบวนการพิจารณา
		 ดังต่อไปนี้
		 • วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ กลยุทธ์
			 บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
			 และประเมินความพร้อมของก�ำลังคน เพื่อให้สอดคล้อง
			 กับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
		 • ก�ำหนดแผนสร้างความพร้อมของก�ำลังคน โดยจะพัฒนา
			 พนักงานหรือสรรหาพนักงาน เพือ่ ทดแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง
		 • สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนา
			 ฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development)
			 ไว้ลว่ งหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากต�ำแหน่ง
			 ก่อนเวลา
		 • ก�ำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง
			 ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนา
			 ของพนักงานในต�ำแหน่งนั้นๆ และจัดท�ำแผนพัฒนาเป็น
			 รายบุคคล (Individual Development Plan)

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Directors Orientation)
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ
กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้น�ำส่ง
ข้อมูลเกีย่ วกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัท คู่มือบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการมี
ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนา
กรรมการและผูบ้ ริหารให้มคี วามรู้ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ใน
การท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่าง
ต่อเนื่อง
กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี 2562
ในปี 2562 มีกรรมการทีเ่ ข้ารับการอบรมเพิม่ เติม ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

นายสมโภชน์ อาหุนัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
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รายงานประจ�ำปี 2562

หลักสูตรการอบรม

• หลั ก สู ต ร ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ า น
วิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพน. 9)
จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลั ก สู ต ร ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ า น
วิทยาการพลังงาน รุน่ 14 (วพน. 14)
จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร TFRS 9 Training
จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

• นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง

		 •
			
		 •
			
		 •
			
			
			
		 •
			
			

คั ด เลื อ ก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของ
พนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพของพนักงาน
ระบุ ท ายาทผู้สืบ ทอดต�ำแหน่งจากการประเมิน และ
วิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน และต้องมีการ
แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและ
เรียนรู้งาน และก�ำหนดหาทายาทส�ำรอง
พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะ
สามารถมีพฒ
ั นาการ และสร้างผลงานตามทีค่ าดหวังได้จริง
หากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปลีย่ นตัวย่อมสามารถท�ำได้

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูงสุด
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1.) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ท�ำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและ
เสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณา
ถึงประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ จากนัน้
จึงน�ำรายชือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาเสนอชือ่ ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
ต่อไป ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 11 คนประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน
2.) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่ง
ในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั ฉลาก
กั นว่ า ผู ้ ใ ดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากต�ำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้
3.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง
			 (1) เสียง
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
			 ตามข้อ 3.1 เลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
			 ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั
			 เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่ที่ประชุม
			 ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
			 เลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
			 กรรมการทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธาน
			 ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.) ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนต�ำแหน่ง
กรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหา / องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
คณะอนุกรรมการ
• คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
โดยมีจ�ำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร

• คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มี
ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1.) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
		 ให้ตัดสิน ใจในการด�ำเนิน กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
		 บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
		 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
		 ล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ใน
		 ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
		 อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
		 สามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
		 การเงินได้
4.) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกาศตลาด
		 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
		 การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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• คณะกรรมการสรรหา

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

• คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา เพือ่ ท�ำหน้าที่
สนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ตามกระบวนการสรรหาที่ก�ำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ
		 ทั้งหมด
2.) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกสมาชิกของคณะกรรมการ
		 สรรหา 1 คน เป็นประธาน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำหนดนโยบาย
รูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ ก�ำหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัท และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน
2.) เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
3.) ที่ประชุมคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน เลือกสมาชิก
		 ของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธาน
		 ของคณะ
• คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการ
ก�ำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพือ่ ขจัดและลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
โดยก�ำหนดองค์ประกอบขอบเขต-อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1.) กรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน
2.) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน
		 บัญชี กฎหมาย ความรู้ความช�ำนาญเกี่ยวกับลักษณะการ
		 ประกอบธุรกิจของบริษัท หรือการบริหารความเสี่ยง โดยมี
		 กรรมการอิ ส ระจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
		 บริหารความเสี่ยง
3.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกสมาชิกของ
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานคณะ
		 กรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ก�ำหนด และ
ทบทวนนโยบาย ข้อก�ำหนด และวิธีการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลทีด่ ี ก�ำหนดนโยบายและวางแผนเกีย่ วกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตาม
ความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน�ำและการสนับสนุนที่จ�ำเป็น ตรวจ
ประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก�ำหนดประเด็นที่
ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการ
ด�ำเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และ
หน่วยงานภายนอก

1.) กลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ
และรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย : ในการกับดูแล
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลเพื่อเป็น
ตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้น มี
หน้าทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ย่อย นอกจากนี้
บริษัทฯ ก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแล
ให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้
มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอืน่ ใด
ของบริษทั ย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มีการ
จัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ
สามารถตรวจสอบ และรวบรวมเพือ่ จัดท�ำงบการเงินรวมได้ทนั
ก�ำหนดเช่นกัน
2.) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholder’s agreement)
บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ ในการบริหาร
การจัดการบริษัทย่อย
การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการน�ำข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ดังนี้
1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ าวะ ตลอดจนบุค คลที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูลภายในซึง่ ยังมิได้เปิดเผย
เพื่อท�ำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

2.) การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย
โอนและรับโอนหลักทรัพย์นั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ด�ำเนินการดังกล่าว จะมีโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง
3.) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงาน
ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าว
ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ท�ำการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสู่
สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วัน
ท�ำการ รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น
4.) จัดให้มกี ารรายงานการถือครองหุน้ ของกรรมการบริษทั ต่อคณะ
กรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ส�ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีส�ำหรับการสอบ
บัญชีงบการเงิน (Anudit Fee) เป็นจ�ำนวนเงินรวม 10,030,185.00 บาท
โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ�ำนวน 2,327,600.00 บาท
และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ�ำนวน 7,702,585.00 บาท และ
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จ�ำนวน 700,000.00 บาท โดย
แบ่งเป็นค่าบริการอื่นของบริษัทฯ จ�ำนวน 100,000.00 บาท และ
ค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยจ�ำนวน 600,000.00 บาท บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระ โดย
ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็นพนักงาน
หรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

บริษท
ั ฯ จัดให้มห
ี น่วยงานดูแลรับผิดชอบงานเกีย
่ วกับ
“นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)”

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการท�ำ
หน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป
นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม
และเป็น ธรรม โดยเปิดโอกาสให้ส ามารถเข้าพบผู้บริหารของ
บริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้
เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้
มีการจัดท�ำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับผูป้ ฏิบตั ิ งานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั
โดยมีข้อก�ำหนดดังนี้
• เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่าง
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
• ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน และผูอ้ นื่ รวมถึงงดเว้น
การซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
ก่อนเปิดเผยงบการเงิน และอย่างน้อย 1 วัน หลัง เปิดเผย
งบการเงินดังกล่าว ตลอดจนงดเว้นการประชุม และ/หรือให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั แก่บคุ คลภายนอกอย่างน้อย
2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ทัง้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ นักลงทุน และผูท้ สี่ นใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยจดหมาย หรือติดต่อ
ด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ :
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน) :
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 ต่อ 19531
Email : ir@energyabsolute.co.th

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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สรุปกิจกรรมหลักในปี 2562
กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

1. เผยแพร่ข่าวสาร ท�ำการเผยแพร่ข่าวสารภายในวันท�ำการ
ถัดไป นับจากวันที่รายงานตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต. โดย
จัดท�ำในรูปแบบของ Press release, Photo release ทั้ง
ข่าวสารที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือ ก.ล.ต. และพัฒนาการทั่วไปทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ

จ�ำนวน

ข้อมูลเพิ่มเติม

จ�ำนวน 50 ข่าว

ในกรณีที่เป็นข่าวสารที่มีนัยส�ำคัญที่ต้องเปิดเผยตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. บริษทั ฯ
จะท�ำการเผยแพร่แก่สอื่ มวลชนภายหลังจากเลขานุการ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อตลาด
หลักทรัพย์และ ก.ล.ต. แล้ว นักลงทุนสัมพันธ์จะ
เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ โดยด�ำเนินการภายในวัน
ท�ำการเดียวกัน หรือก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
วันท�ำการถัดไป

จ�ำนวน 4 ครั้ง
มีผู้เข้าฟังทั้งสิ้น
ประมาณ 100 ราย

1. รอบงบการเงินประจ�ำปี 2561
2. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
3. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
4. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562

2.2 จัด การประชุ มนั กวิ เคราะห์ ห ลั กทรั พย์ (Analyst
		 Group Meeting)

4 ครั้ง

จ�ำนวนบริษัทที่เข้าร่วม
ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 25 บริษัท
ครั้งที่ 2 จ�ำนวน 12 บริษัท
ครั้งที่ 3 จ�ำนวน 14 บริษัท
ครั้งที่ 4 จ�ำนวน 17 บริษัท

2.3
		
		
		
		

การประชุมและให้ขอ้ มูลพร้อมตอบข้อซักถามภายหลัง
จากการประกาศข้อมูลผลการด�ำเนินงาน แบบตัวต่อตัว
หรือ One-on-One Meeting กับนักวิเคราะห์ และ
นักลงทุนสถาบัน ณ ส�ำนักงานของบริษัท รวมถึงการ
ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)

68 ครั้ง

แบ่งเป็น
Q1/2562
Q2/2562
Q3/2562
Q4/2562

2.4 น�ำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ถือหุ้น
		 (Road Show) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

13 ครั้ง

• สนับสนุนการจัดท�ำและเผยแพร่บนวิเคราะห์ เกีย่ วกับ
		 บริษัท เพื่อเผยแพร่ต่อนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
		 ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั
		 อย่างสมเหตุผล
• เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยงาน
		 ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เข้าเยี่ยมชมกิจการ
		 ประกอบด้วย
		 - โรงงานไบโอดีเซล จังหวัดปราจีนบุรี
		 - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์,
			 จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดพิษณุโลก
		 - โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสงขลา
			 และจังหวัดนครศรีธรรมราช

7 ราย

แบ่งเป็น
- ต่างประเทศ 3 ครั้ง
- ในประเทศ 10 ครั้ง

2. น�ำเสนอข้อมูล จ�ำนวนครั้งในการน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
2.1 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)
		 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายงานประจ�ำปี 2562

7 ครั้ง

จ�ำนวน 9 ครั้ง
จ�ำนวน 14 ครั้ง
จ�ำนวน 17 ครั้ง
จ�ำนวน 28 ครั้ง

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี

จากผลส�ำรวจตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2562 (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2019) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ได้จัดท�ำขึ้นนั้น โดยภาพรวม บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และ
ได้รบั คะแนนเฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนโดยรวม
และ SET100 Index

ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ทบทวนการปฏิบตั ติ ามการก�ำกับดูแลกิจการ
และด�ำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ของ
โครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย และ
ASEAN Corporate Scorecard แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้น�ำหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรับปรุง
ใหม่ในปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017, CG Code 2017) เพื่อน�ำมาปรับปรุงหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างด�ำเนิน
การดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ CGR ทีอ่ ยู่ระหว่างด�ำเนินการ

เหตุผล

• บริษัทควรก�ำหนดนโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ
ได้ไม่เกิน 9 ปี

เนื่องจากโดยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเฉพาะด้าน ดังนั้น
กรรมการบริษทั ซึง่ มีความรูค้ วามช�ำนาญอย่างยาวนาน และมีวสิ ยั ทัศน์
ในธุรกิจด้านนี้จึงเป็นทรัพยากรหลักที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในการผลักดัน
และขับเคลื่อนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า และเป็นผู้น�ำใน
กลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจาก บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ของกรรมการอิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระของ
บริษทั ฯ ยังคงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและไม่มผี ลประโยชน์ขดั แย้ง
หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงชะลอการก�ำหนด
นโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี

• บริษทั ควรจัดให้มที ปี่ รึกษาภายนอก มาช่วยในการก�ำหนดแนวทาง
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการด�ำเนินการดังกล่าว
ไว้ในรายงานประจ�ำปี

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้จัดท�ำ
ประเมินตนเองทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะ รวมทั้งได้ท�ำประเมิน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็นประจ�ำทุกปี ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการ
บริษัทที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ
ซึ่งสามารถวางนโยบายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหา
มีอำ� นาจ และสามารถพิจารณาว่าจ้างทีป่ รึกษาภายนอกได้ เมือ่ พิจารณา
ว่าบริษัทฯ มีความจ�ำเป็น

• กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของ
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นใน
รอบปี

ในปี 2562 เนือ่ งจากกรรมการบางท่านติดภารกิจส�ำคัญ จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ขอค�ำปรึกษาและหารือกับกรรมการทั้งในการประชุมและ
นอกการประชุม ดังนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมการ
ประชุม บริษัทฯ ได้จัดท�ำก�ำหนดการประชุมประจ�ำปีล่วงหน้าให้
สอดคล้องกับภารกิจของกรรมการมากที่สุด

• คณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในที่ประชุม ควรต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ได้
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 ว่า การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ตลอดปี 2562
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ มีจำ� นวนมากกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและ
เสถียรภาพด้านพลังงานที่จ�ำเป็นในการพัฒนาประเทศ และตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม ภายใต้นโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
ตลอดจนการสร้างสรรค์ประโยชน์และพัฒนาชุมชน เพื่อให้กลุ่มบริษัทได้น�ำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

การด�ำเนินการของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. ผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ ตระหนักถึงพันธกิจทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยจะด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุง่ มัน่ วางแผนงานอย่างเป็นระบบ สร้างการ
เติบโตอย่างมีศักยภาพ และค�ำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญในเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ด้วยความโปร่งใส อีกทั้งการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
ความเท่าเทียมและเหมาะสม
2. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการที่เข้มงวด มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และยืดหยุ่นตามความจ�ำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมทั้งสองฝ่าย พร้อม
ทั้งจัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และท�ำการวางแผนการขายและการจัดส่งร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
3. คู่ค้า

บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความเป็นธรรม มีการก�ำหนดเงือ่ นไขในการจัดซือ้ จัดจ้างอย่างชัดเจน รวมถึง
การปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อ
ป้องกันและรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้าอีกด้วย
4. เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีฝ่ายวางแผนการลงทุนและฝ่ายการเงิน ท�ำหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหนี้ ทั้งสถาบันการเงิน และ
เจ้าหนี้การค้าอื่น และมีการจัดประชุมกับเจ้าหนี้ และทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำ เพื่อติดตามความคืบหน้า และ
ร่วมกันวางแผนหารืออย่างใกล้ชิด ด้วยความสัมพันธ์อันดี เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับ ติดตาม ดูแล บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ค�ำนึงถึง
สิทธิมนุษยชน รวมถึงการดูแลอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�ำงาน อีกทั้งการจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และมีช่องทางให้พนักงานร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
6. คู่แข่ง

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเพื่อการปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยจริยธรรมอันดี และเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
7. หน่วยงานก�ำกับดูแล และภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับหน่วยงานก�ำกับดูแลและภาครัฐ โดยได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อท�ำหน้าที่ติดตามให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานนั้นๆ อีกทั้งยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
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CSR in Process
โรงงานผลิต
น�้ำมันไบโอดีเซล

บริษทั ฯ เริม่ ก้าวเข้าสูธ่ รุ กิจพลังงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีขนึ้ เอง
เพื่ อ ท� ำ การผลิ ต น�้ ำ มั นไบโอดีเซล โดยสกัด จากน�้ำมันปาล์มดิบ
ซึง่ เป็นวัตถุดบิ จากธรรมชาติ น�ำ้ มันไบโอดีเซลทีผ่ ลิตได้นำ� ไปจ�ำหน่าย
ให้กับลูกค้าที่เป็นโรงกลั่นน�้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ผสมกับ
น�้ำมันดีเซลเพื่อลดการใช้น�้ำมันที่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ และ
เป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงถือ
เป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การด�ำเนินธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญ
กับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการกระบวนการผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซล
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
• มาตรฐานการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on
Sustainable Palm Oil: RSPO)
• มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental
Management System) ISO 14001 : 2015 ซึ่งเป็นระบบ
มาตรฐานสากล ที่องค์กรให้ความส�ำคัญ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการท�ำความเข้าใจกับความต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ส�ำหรับการด�ำเนินการกับความเสี่ยง
และโอกาส รวมถึงข้อก�ำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถมุ่งสู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

130

รายงานประจ�ำปี 2562

• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS
18001 : 2007 จาก URS ประเทศไทย
• การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System) ระดับที่ 3 :
ระบบสีเขียว (Green System (Gl3) เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ
ได้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้มกี ารส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มกี ารประกอบการ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สามารถ
อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่
1.) การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
2.) การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
		 และ
3.) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
		 ภายนอกองค์กร (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน)
• รับใบประกาศนียบัตร สถานประกอบการทีผ่ า่ นเกณฑ์ธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม (ทะเบียนโรงงาน ข3-7(1)-1/44 ปจ.) เพื่อยืนยันว่า
บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำหลักธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม มาปฏิบตั ิ
ในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดมุ่งเน้น
การป้องกันและรักษาสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิน่
ซึ่งบริษัทฯจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม
		 ที่ถูกต้อง
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
		 และเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
- เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และสามารถ
		 ตรวจสอบได้

- แสดงความรับผิดชอบ หากเกิดผลกระทบต่อชุมชน และ
		 จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
- ยึดหลักนิติธรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
		 ตามกฎหมาย
- ด�ำรงไว้ซงึ่ ความยุตธิ รรมในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
		 และคืนประโยชน์ต่อสังคม
- ประกอบกิจการอย่างมีจิตส�ำนึก ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
		 ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
- รับการสนับสนุนการลงทุนในการปรับเปลีย่ น ปรับปรุง หรือใช้
		 ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในระบบอากาศอัด
		 ภายใต้การสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ
		 พลังงานในระบบอากาศอัดทั้งระบบ ด้วยระบบควบคุม
		 อัตโนมัติ ตามนโยบาย Thailand 4.0
- โครงการน�ำร่องขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน�้ำ
		 โดยวิศวกรด้านหม้อไอน�้ำหรือวิศวกรพลังงาน ภายใต้เงิน
		 กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพ
		 พลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อในการน�ำความร้อน
		 ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม

กลุม่ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วม ในการ
ดูแลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทยังคง
ได้ รับ การรั บ รองมาตรฐานจากหน่ว ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
• มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Management System) ISO 14001 : 2015
• รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการทีผ่ า่ นเกณฑ์ธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม (ทะเบียนโรงงาน 3-88(1)-37/58พล.) เพื่อยืนยันว่า
กลุ่มบริษัทเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ด�ำเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนด มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
และสังคมท้องถิ่น

ส่งเสริมการลดก๊าซ
เรือนกระจก

บริษทั ฯ ได้รบั การอนุมตั กิ ารขึน้ ทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction Program : T-VER) กับองค์การบริการ
จัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็น
โครงการที่ อบก. พัฒนาขึน้ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ
และสามารถน�ำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจใน
ประเทศได้
ทั้งนี้ อบก. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ
ระเบียบวิธกี ารในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึน้
ทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็น
โครงการทีก่ อ่ ให้เกิดการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ประเทศไทย เพือ่ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ป็นสาเหตุ
ของภาวะโลกร้อน เพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก มีรายได้เพิ่ม
จากการซื้อ-ขาย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวของ อบก. ดังนี้
1.) ชื่ อ โครงการ : โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากแสงอาทิ ต ย์ ที่
นครสวรรค์ ของบริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์
โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ดังนี้
- ส�ำหรับเดือน ธ.ค. 58 ถึง เดือน พ.ย. 59 อยู่ที่จ�ำนวน
		 106,148 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
- ส�ำหรับเดือน ธ.ค. 59 ถึง เดือน พ.ย. 60 อยู่ที่จ�ำนวน
		 104,543 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
- ส�ำหรับเดือน ธ.ค. 60 ถึง เดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่จ�ำนวน
		 108,540 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
2.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ล�ำปาง
ของบริษทั ย่อย - บจก. อีเอ โซล่า ล�ำปาง โดยคณะอนุกรรมการฯ
อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก
โครงการ ดังนี้
- ส�ำหรับเดือน ธ.ค. 58 ถึง เดือน พ.ย. 59 อยู่ที่จ�ำนวน
		 111,104 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
- ส�ำหรับเดือน ธ.ค. 59 ถึง เดือน พ.ย. 60 อยู่ที่จ�ำนวน
		 112,548 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
- ส�ำหรับเดือน ธ.ค. 60 ถึง เดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่จ�ำนวน
		 119,009 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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3.) ชือ่ โครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ทีพ่ ษิ ณุโลก
ของบริษทั ย่อย - บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก โดยคณะอนุกรรมการฯ
อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก
โครงการ ดังนี้
- ส�ำหรับเดือน เม.ย. 59 ถึง เดือน ก.ย. 59 อยู่ท่ีจ�ำนวน
		 63,178 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
- ส�ำหรับเดือน ต.ค. 59 ถึง เดือน ก.ย. 60 อยู่ที่จ�ำนวน
		 126,713 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
- ส� ำ หรั บ เดื อ น ต.ค. 60 ถึง เดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่จ�ำนวน
		 149,019 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
4.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่จังหวัด
สงขลา และนครศรีธรรมราช ของบริษทั ย่อย - บจก. อีเอ วินด์
หาดกังหัน 3 โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรอง
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ดังนี้
- ส�ำหรับเดือน มี.ค. 60 ถึง เดือน ก.ย. 60 อยู่ที่จ�ำนวน
		 63,907 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
- ส� ำ หรั บ เดื อ น ต.ค. 60 ถึง เดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่จ�ำนวน
		 205,065 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
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รายงานประจ�ำปี 2562

5.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังลม หนุมาน 1, 5,
8, 9 และ 10 ที่จังหวัดชัยภูมิ ของกลุ่มบริษัท โดยคณะ
อนุกรรมการฯ บอก. ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังลมข้างต้น ขึน้ ทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โดยได้รับการขึ้น
ทะเบียนเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 มีระยะเวลาการคิดเครดิต
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ทัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่สง่ เสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
เท่านั้น กลุ่มบริษัทยังคงขยายการด�ำเนินงานไปยังธุรกิจที่
ส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
แทนพลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ในระบบขนส่ ง ของประเทศอี ก ด้ ว ย
อีกทัง้ เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน พร้อมรองรับ
นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next-generation Automotive) ในรูปแบบสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “EA
Anywhere” รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านรถยนต์
ไฟฟ้า เพื่อต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้สอดรับกับ
ความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงตามแนวคิด MISSON NO
EMISSION พันธกิจไร้มลพิษ โดยมุ่งเน้นการสร้างยานยนต์ที่
ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตทีป่ ราศจากมลพิษ ภายใต้เครือ่ งหมาย
การค้า “MINE Mobility”

กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR After Process)
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและให้ความส�ำคัญกับ
ชุมชนและสังคม ตลอดจนด�ำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการด�ำเนินงานที่มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วน และการสร้างผลกระทบเชิงบวกตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั ยังคงมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน รอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้าง
รายได้และอาชีพให้แก่ชุมชนพื้นที่โดยรอบโครงการ ส่งเสริมความ
ปลอดภัยต่อ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผนึกก�ำลัง
ขยายความร่วมมือสู่องค์กรอื่นๆ เพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนา
ให้สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางกิจการเพื่อ
สังคม และการสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วม ดังสรุปเป็น 3 แนวทางหลัก
ในการด�ำเนินกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ดังนี้
1.) การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

จากการเล็งเห็นประโยชน์ และความส�ำคัญของการผลิตและใช้
พลังงานหมุนเวียน บริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั ในฐานะทีเ่ ป็นผูผ้ ลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้มีการสนับสนุนส่งเสริม
และเผยแพร่ความรูด้ า้ นการใช้พลังงานหมุนเวียนเพือ่ ผลิตกระแส
ไฟฟ้า โดยจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้น�ำ
ชุมชน และประชาชนที่สนใจ นักวิเคราะห์ หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดล�ำปาง
และจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ตลอดจนการ
ร่วมแสดงข้อมูลในนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และเห็นภาพจริงในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้จัดโครงการเกี่ยวกับการเผยแพร่
ความรู้ด้านการใช้พลังงานหมุนเวียน อาทิเช่น
- โครงการ : จัดนิทรรศการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงสู่ การปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
		 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
		 จ.ล�ำปาง
- โครงการ : จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยว
		 กับพลังงานหมุนเวียนแก่เด็กนักเรียนและบุคลากร ณ โรงเรียน
		 หนองโพพิทยาคม จ.นครสวรรค์
- โครงการ : จัดบูธสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนตาคลี
		 ประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
- โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละเพิม่ ทักษะการประกอบอาชีพ
		 ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลตะโกทอง จ.ชัยภูมิ

2.) แบ่งปันทรัพยากรและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

เนื่องจาก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งครอบคลุม
พื้นที่ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือจาก
การจัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า สร้างเป็นบ่อน�้ำ
ส�ำรองขนาดใหญ่ส�ำหรับใช้ในโครงการ และแบ่งปันให้ชุมชน
โดยรอบสามารถร่วมใช้เป็นแหล่งน�้ำในยามขาดแคลนอีกด้วย
ตามแนวคิดเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อโครงการ และชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้ง
ได้พัฒนาพื้นที่ว่างของโครงการใต้แผงโซล่าร์ เพื่อทดลองท�ำ
เกษตรกรรม ในส่วนของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จ.พิษณุโลก
โดยจั ด ให้ มี โ ครงการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ไ ม่ มี ที่ ดิ น ท� ำ กิ น
ให้มีพื้นที่ท�ำการเกษตรในช่วงการท�ำนาปีและนาปรัง ซึ่ง
โครงการนี้ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559
ถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทยังได้เข้าร่วมสนับสนุน
ทุนทรัพย์และเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องทางด้าน
ศาสนา รณรงค์ปลูกป่า ตลอดจนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จาก
สาธารณภัย พร้อมส่งเสริมการอบรมพัฒนาอาชีพ ตลอด
เรื่อยมา ในทุกพื้นที่ของโครงการโดยสม�่ำเสมอ อาทิเช่น

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

โครงการปลูกป่าโล่ใหญ่
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ ในการเพิ่มพื้นที่ป่า
ให้มากยิ่งขึ้น และสร้างจิตส�ำนึกให้กับชุมชน ให้มีความรัก
และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ
โครงการรณรงค์ท�ำขยะอินทรีย์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย
โดยมอบยาสามัญเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบ
อุทกภัยที่ จ.พิษณุโลก
เข้าร่วมสืบสานประเพณีลากพระ
โดยสนับสนุนน�ำ้ ดืม่ เพือ่ ส่งเสริมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
จ.นครศรีธรรมราช
โครงการสร้างฝายชะลอน�้ำ
เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน ที่
จ.ล�ำปาง และ จ.ชัยภูมิ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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3.) สร้างงานและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และพลั ง งานลม ต้องใช้พื้นที่ข นาดใหญ่ และมีชุมชนใน
ท้องถิ่นอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจ�ำนวน
หลายครัวเรือน การวางแผน เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
จึงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ
ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อมจ�ำนวนมาก
ทั้งระหว่างการก่อสร้างที่มีการจ้างงานในท้องถิ่นหลายพัน
อัตรา และเมื่อก่อสร้างเสร็จ โรงไฟฟ้าเปิดด�ำเนินการ บริษัทฯ
ยังคงจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังริเริ่มโครงการสร้างทางเลือกอาชีพ
ให้แก่ชุมชนตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความเจริญร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นแนวทางการสร้างอาชีพที่เพิ่มรายได้ และปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักในการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนตาม
แนวทางกิจการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัท ภายใต้ชื่อโครงการ
Ease Organic โดยได้ด�ำเนินกิจกรรมในโครงการตั้งแต่ต้นน�้ำ
กลางน�้ำ จนถึงปลายน�้ำ ดังนี้

•
		
		
		
		
		
134

การปรับปรุงดินแบบลดต้นทุน โดยน�ำวัสดุที่ไม่มีมูลค่า
มาเพิ่มคุณค่า
เน้นการลดต้นทุนและสร้างคุณค่าเพิม่ จากสิง่ ใกล้ตวั อาทิเช่น
โครงการปุย๋ หมักอินทรียจ์ ากหญ้าและจุลนิ ทรียท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ที่ จ. ล�ำปาง การท�ำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากผักตบชวาและ
มูลแพะ จากแปลงเกษตรที่ จ.นครสวรรค์
รายงานประจ�ำปี 2562

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ทดลองปลูกพืชแนวทางเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
เป็นการด�ำเนินโครงการทดลองผักสลัด พืชผักสวนครัว ข้าว
อ้อย ข้าวโพด ผลไม้ และสมุนไพรหายากที่เป็นอินทรีย์
ปลอดสารเคมี ภายในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั้ง 3 จังหวัด
ได้แก่จงั หวัดนครสวรรค์ จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมส่งเสริมสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มน�ำร่อง
พื้นที่แปลงทดลองของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ จ.นครสวรรค์
และ จ.พิษณุโลก กระทั้งได้รับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์
จากกรมวิชาการเกษตร จ.นครสวรรค์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จากองค์ ก รมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ ภ าคเหนื อ (มอน.)
จ.พิษณุโลก
พัฒนาระบบการบริหารจัดการจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคและ
เชื่อมโยงตลาด
เน้นการเพิ่มรายได้ ขยายผล และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดย
การวิเคราะห์ คัดเลือกพืชที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่นั้นๆ สรุป
องค์ความรู้และกระบวนการ เพื่อเป็นคู่มือให้แก่เกษตรกร
และเน้นการบริหารจัดการทีค่ ำ� นึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย
กระทัง้ ถึงโรงคัดบรรจุพชื ผักของโครงการ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก
ตลอดจนวางแผนและจัดระบบขนส่งและกระจายสินค้าไปสู่
ผูบ้ ริโภครายย่อย ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต และผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ พร้อมการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
การบริโภคผักปลอดภัยในท้องถิ่น เพื่อด�ำเนิน กิจกรรม
ส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์ในท้องที่

แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าการปลูกผักโครงการ
		 Ease Organic

คุณค่าร่วมและผลกระทบต่อสังคมและชุมชนของ
โครงการ Ease Organic
EASE ORGANIC PROJECT
SUSTAINABILITY

Farmers
HIGHER
INCOME

BETTER
QUALITY
LIFE

รายได้เพิม
่ ขึ้น

Consumers

3 Wins

SOCIAL
IMPACT

คุณค่าต่อสังคม
และชุมชน

โครงการ Ease Organic มุง่ มัน่ แบ่งเบาปัญหาเกษตรกรไทย
ในสังคม บนแนวคิด 3 Wins สร้างคุณค่าความยั่งยืนใน
ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย
- เกษตรกร (Farmer) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี
มีความสุข
- ผูบ้ ริโภค (Consumer) สุขภาพดี ได้รบั ผลผลิตทีค่ ณ
ุ ภาพดี
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ
- โลก (The Earth) ระบบนิเวศเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป็น
มิตรสิ่งแวดล้อม
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		

•
		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		

คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

The Earth

รายได้ที่เพิ่มขึ้น (Higher Income)
ถือเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้เกษตรกร ทีร่ ว่ มโครงการ
Ease Organic เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ท�ำให้รายได้
ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น โดยผลการด�ำเนินงานเฉลี่ยตลอด
ทั้งปี 2562 สร้างรายได้เฉลี่ยให้เกษตรกรในโครงการ
เพิม่ ขึน้ เป็น 373 บาท/วัน (อ้างอิงข้อมูลเปรียบเทียบจากเกษตรกร

ที่ร่วมโครงการ โดยเฉลี่ยทั่วไปเกษตรกรปลูกข้าวประมาณ 10-15 ไร่
ระยะเวลาในการปลูกข้าวโดยประมาณ 100 วัน ก�ำไรเฉลีย่ 1,500 บาท/ไร่
ในกรณีทไี่ ม่ขาดทุนจากราคาข้าวตกต�ำ่ ณ ราคาข้าวเปลือก 6,000 บาท/ตัน
ผลผลิต 815 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นรายได้ต่อวัน 150 บาทต่อวัน)

คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน (Better Quality of Life)
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท ถือเป็นโรงไฟฟ้า
ที่ไม่สร้างมลพิษต่อชุมชน และส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ
ของเกษตรกร ท�ำให้ชมุ ชนสามารถพึง่ พาตัวเองได้อย่างยัง่ ยืน
บนพื้นฐานการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
เพราะผลผลิตมีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และ
ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคุณค่าหลักในธุรกิจของ
บริษัทฯ
ส่งเสริมความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม (Good Health for All Stakeholders in
Value Chain)
เน้นการส่งเสริมความปลอดภัยต่อสุขภาพเพราะเป็นผลผลิต
เกษตรอินทรียท์ เี่ ป็นมิตรต่อเกษตรกร ผูบ้ ริโภค และสิง่ แวดล้อม
ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่ปลูกและกระบวนการผลิตผ่านการ
รั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ จากองค์ ก รมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) รวมถึงโรงคัดบรรจุพืชผัก

GOOD HEALTH

FOR ALL STAKEHOLDERS
IN VALUE CHAIN

ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม

LEVERAGE
COLLABORATION

ขยายความร่วมมือ
กับองค์กรอืน
่ ๆ

• Farm R&D Synergy
• Long-term Customer Base
• Logistic Sharing & Support

		
		
		
		
		
		
		
		

ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยในปี
2562 นี้ โครงการได้ผลผลิตในส่วนของพืชผักอินทรีย์
และข้าวอินทรีย์ รวมกว่า 10.5 ตัน (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23 จาก
ปี 2561) และใช้อ้อยอินทรีย์ พันธุ์สุพรรณ50 ปริมาณกว่า
1.6 ตันเพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มน�้ำอ้อยใบเตยอินทรีย์ คิดเป็น
การส่งเสริมการบริโภคผักและข้าวอินทรีย์ จากจ�ำนวน
การบริโภคผักอินทรีย์และข้าวอินทรีย์กว่า 27,545 การ
บริโภค (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2561) (อ้างอิงจากปริมาณ

		 การบริโภคผักและผลไม้ 400 กรัม/วัน/คน ตามค�ำแนะน�ำขององค์การ
		 อนามัยโลก หรือ WHO) โดยผลผลิตสามารถกระจายสู่ชุมชน

		 โดยรอบในจังหวัดนครสวรรค์และพิษณุโลก ตลาดผู้บริโภค
		 ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร และโรงงานผลิต และแปรรูป
		 ผักและผลไม้สดทั้งในกรุงเทพฯ และพิษณุโลก
• ผนึกก�ำลังขยายความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ (Leverage
		 Collaboration)
		 โครงการ Ease Organic ถือเป็นการผสานก�ำลังขยายความ
		 ร่วมมือของโครงการ สู่กลุ่มบริษัท สถาบัน และองค์กรอื่นๆ
		 เพื่อสร้างคุณค่า และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปใน
		 ระยะยาว ในด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 - ด้านระบบการขนส่ง (Backhaul Logistic Collaboration)
		 - ด้านการตลาด (Market Collaboration for Long Term
			 Customer Base)
		 - ด้านการวิจยั และพัฒนาร่วม (Farm R&D Collaboration)
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บริษัทฯ ได้รับรางวัลในสาขา “การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(Social Empowerment)” ภายใต้โครงการ “Ease Organic:
The Organic Farming to ease farmers based on 3 Wins
Concept” ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของกลุ่มบริษัท ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลโครงการ “Asia
Responsible Entrepreneurship Awards” (AREA) ที่ก่อตั้ง
โดยองค์การ “Enterprise Asia” ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่น
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ณ ประเทศฟิลิปปินส์
จึงเป็นการพิสูจน์แล้วว่าการด�ำเนินโครงการ Ease Organic ที่
ผ่านมาประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคู่
ไปกับการสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม และ
ยังคงมุ่งมั่นต่อยอดเป้าหมายระยะยาว โดยการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ชุมชน ขยายการมีส่วนร่วม
และความผูกพันของชุมชน โดยรอบโรงไฟฟ้า มุง่ มัน่ พัฒนาเกษตรกรรม
และเกษตรกรไทยให้มีชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบ
ยั่งยืน เติบโตไปพร้อมๆ กับความเจริญและการพัฒนาชีวิต ความ
เป็นอยู่ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตามแนวทางการสร้างห่วงโซ่คุณค่า
ร่วม (Creating Shared Value) อย่างเหมาะสม และยั่งยืน โดย
ค�ำนึงถึงผลกระทบและการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกมิติ
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ซุปเปอร์มาร์เก็ต

สดจากฟาร์ม

สู่มือคุณ

โครงการส่งเสริมเกษตรกร
ให้หันมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษภายใต้ชอื่

“โครงการ Ease Organic”

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ

1

3

2

4

1. รางวัล : EA ได้รับการประเมินผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2562 (CG) อยู่ในระดับ
“ดีเยี่ยม” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
สถาบันผูม้ อบรางวัล : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รางวัล : Thailand Sustainability Investment (THSI) และ
ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในงาน SET
Awards 2019
สถาบันผู้มอบรางวัล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. รางวัล : Thailand’s Top Corporate Brand เป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน
สถาบันผู้มอบรางวัล : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5

4. รางวัล : Thailand Top Company Awards 2019 ประเภท
Top Innovation Company Awards
สถาบันผู้มอบรางวัล : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ
นิตยสาร Business Plus
5. รางวัล : 3Rs , 3Rs+
- การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs
- โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย
- ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ระดับเหรียญเงิน
สถาบันผู้มอบรางวัล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6

7

8

6. รางวัล : รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019” จาก
โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และชุมชน
สถาบันผู้มอบรางวัล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. รางวัล : รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว
(Green System) ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั้ 4 แห่ง
สถาบันผู้มอบรางวัล : กระทรวงอุตสาหกรรม
8. รางวัล : ประกาศนียบัตร และโล่เกียรติยศ ในงาน “ร้อยดวงใจ
ร่วมใจลดโลกร้อน”ประจ�ำปี 2562จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction : T-VER) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้ง 4 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้ง 2 แห่ง
สถาบันผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
9. รางวัล : The biZZ Awards 2019 จากงาน The biZZ
Awards 2019
1. World Business Leader
2. World Leader Businessperson
และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากส่วนงานอื่นๆ ดังนี้
รางวัล : รางวัล Wind Power Project of the year – Thailand
สถาบันผู้มอบรางวัล : Asian Power

9

รางวัล : Asia Corporate Excellence & Sustainability
Awards 2019 : Industry Champion
สถาบันผู้มอบรางวัล : MORS group
สถาบันผู้มอบรางวัล : World Confederation of Businesses
รางวัล : Energy Company CEO of the Year Thailand 2019
สถาบันผู้มอบรางวัล : International Business Magazine
รางวัล : Most Innovative Renewable Energy Company
ภายในงาน Business Tabloid Awards
สถาบันผู้มอบรางวัล : Business Tabloid Magazine
รางวัล : EA Green Bond for 260 MW Hanuman Wind
Power Project”
สถาบันผู้มอบรางวัล : Climate Bond Certified
รางวัล : Global Business Outlook Awards 2019
1. Best Investor Relations – Thailand
2. Best Renewable Energy Provider – Thailand
สถาบันผู้มอบรางวัล : Global Business Outlook
รางวัล : Visionary Innovation Leadership Award
สถาบันผู้มอบรางวัล : Frost & Sullivan
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย
่ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้
ให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน
สากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Trade way Commission) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
และเหมาะสม มี ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จดั ให้มกี ารประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด
ตามแบบประเมินที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนด และรายงานต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีหัวข้อประเมิน ดังต่อไปนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซือ่ ตรง (integrity)
และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด�ำเนินการด้านการ
ควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนด
อ�ำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ำกับดูแล (oversight)
ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
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การประเมินความเสีย
่ ง (Risk Assessment)

6. องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้
สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมิน
ความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบต
ั งิ าน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบ
เทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์ก รจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้
ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่
ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
(Information & Communication)

13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การ
ควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และ
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ ำ� เป็นต่อการสนับสนุน
ให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจ
มีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการควบคุมภายในยังด�ำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตามความเหมาะสม

นอกจากการก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ยังก�ำหนดการตรวจสอบในส่วนงานที่ส�ำคัญ ของ
กลุ่มบริษัทฯ ไว้ในแผนการตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�ำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ในส่วนงานที่ส�ำคัญนั้นได้ เป็นไปตาม
มาตรฐาน ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทาง
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน เข้าร่วม
ประชุมด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในประจ�ำปี 2562 ตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนด ซึ่งมีองค์
ประกอบหลัก 5 ประการ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว คณะ
กรรมการบริษทั มีความเห็นทีส่ อดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการก�ำหนดมาตรการการควบคุม
ภายในที่ส�ำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลติดตามของฝ่ายบริหารและคณะ
กรรมการที่เพียงพอ เหมาะสม
ข้อสังเกตของผูส
้ อบบัญชีเกีย
่ วกับการควบคุมภายใน

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�ำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีรายงาน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชี
ของบริษัท

ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ส�ำหรับงาน
ตรวจสอบภายใน คือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551
โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ ปัจจุบัน จากบริษัท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จ�ำกัด คือ นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี* ต�ำแหน่งกรรมการ
บริหาร และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ (*ได้รับมอบหมายนับตั้งแต่ปี
2561 – 31 ธ.ค. 2562) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ของนางสาว
ศมจรีย์ แก้วขอมดี แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับ
กลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง
ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ผลตอบแทนค่าตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย
ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผอู้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท�ำ
หน้าที่บริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
และรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ โดยรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ได้ถูกน�ำมา
ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดท�ำรายงานเป็นรูปเล่ม
และน�ำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อรับทราบและน�ำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
มาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบภายใน ให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป โดยผลการตรวจสอบภายในของปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูต้ รวจสอบภายในได้ปฏิบตั งิ าน
ครบถ้วนและครอบคลุมส่วนงานที่ส�ำคัญแล้ว
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รายงานประจ�ำปี 2562

• บริษัทฯ ท�ำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ของโรงงานผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล กับ บมจ. น�ำสิน
ประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. น�ำสินประกันภัย
ในอัตราร้อยละ 20, บมจ. กรุงเทพประกันภัย ในอัตราร้อยละ 25 บมจ. ทิพยประกันภัย ใน
อัตราร้อยละ 40 และบมจ. เมืองไทยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินเอาประกันภัย
1. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2562) โดยมีวงเงิน
		 เอาประกันภัยรวม 1,125 ล้านบาท
2. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563) โดยมี
		 วงเงินเอาประกันภัยรวม 1,125 ล้านบาท
• บริษัทฯ ท�ำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ของโรงงานผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล กับ
บมจ. น�ำสินประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. น�ำสิน
ประกันภัย ในอัตราร้อยละ 50 และ บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงิน
เอาประกันภัย
1. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2562) โดยมีวงเงิน
		 เอาประกันภัยรวม 50 ล้านบาท
2. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2562 ถึง 19 ตุลาคม 2563) โดยมีวงเงิน
		 เอาประกันภัยรวม 50 ล้านบาท
• มีคา่ เบีย้ ประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิน้ งวดบัญชี ซึง่ ค่าเบีย้ ประกันภัยโรงงาน
ดังกล่าวถูกบันทึกเป็น ต้นทุนขาย (ค่าใช้จ่ายการผลิต)

ลักษณะรายการ

		 บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับ TIP คือ นายสมใจนึก เองตระกูล

1.1 บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“TIP”)

0.58

0.04

0.49

0.04

-

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

0.63

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันส�ำหรับปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความจ�ำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั มีคา่ เบีย้ ประกันภัย
คุ้มค่า

เป็นการท�ำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายนอก ที่ไม่ใช่บริษัทที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ แต่มเี งือ่ นไขการท�ำประกันภัยร่วมกับบริษทั ประกันภัย
ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

1. รายการระหว่างกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2561 และรอบปีบัญชี 2562 สรุปได้ดังนี้

รายการระหว่างกัน
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บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)
• ท�ำประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับ บมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ทใี่ ช้เงือ่ นไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ
50 บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 35 และ บมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 15
ของวงเงินเอาประกันภัย
1. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 22 ธันวาคม 2562) โดยมีวงเงิน
		 เอาประกันภัย 162.10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
2. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563) โดยมี
		 วงเงินเอาประกันภัย 162.10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
• มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)

บริษัท อีเอ โซล่า จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)
• ท�ำประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับ บมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ทใี่ ช้เงือ่ นไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ
55 บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 25 และ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัยในอัตรา
ร้อยละ20 ของวงเงินเอาประกันภัย
1. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2561 ถึง 17 ตุลาคม 2562) โดยมีวงเงิน
		 เอาประกันภัย 500 ล้านบาท
2. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563) โดยมี
		 วงเงินเอาประกันภัย 500 ล้านบาท
• มีคา่ เบีย้ ประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิน้ งวดบัญชี (ซึง่ ค่าเบีย้ ประกันภัยดังกล่าว
ถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)

ลักษณะรายการ

5.70

5.56

-

0.34

0.60

6.89

0.43

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

0.74

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันส�ำหรับปี

บริษทั ฯ ได้ทำ� ประกันภัย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย ได้ผ่านการคัดเลือกจาก
ตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

บริษัทฯ ได้ท�ำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ นีก้ ารคัดเลือกบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยได้ผา่ นการคัดเลือก
จากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

144

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีเอ โซล่า ล�ำปาง จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
• ท�ำประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับ บมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ทใี่ ช้เงือ่ นไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ
50 บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 35 และ บมจ. คุม้ ภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินเอาประกันภัย
1. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 22 ธันวาคม 2562) โดยมีวงเงิน
		 เอาประกันภัย 179.90 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
2. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตัง้ แต่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563) โดยมีวงเงิน
		 เอาประกันภัย 179.90 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
• มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)

บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
• ท�ำประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับ บมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ทใี่ ช้เงือ่ นไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ
50 บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 35 และ บมจ. คุม้ ภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ปรเทศไทย)
ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินเอาประกันภัย
1. ระยะเวลาประกันภัยตัง้ แต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 22 ธันวาคม 2562 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย
		 184.70 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
2. ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 184.70 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
• มีคา่ เบีย้ ประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิน้ งวดบัญชี (ซึง่ ค่าเบีย้ ประกันภัย ดังกล่าว
ถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)

ลักษณะรายการ

6.45

6.29

-

6.13

-

6.77

6.29

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

6.12

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันส�ำหรับปี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการท�ำ
ประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้
การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่
เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการท�ำ
ประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้
การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย ได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่
เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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บริษัท นายางกลัก พัฒนา จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
• ท�ำประกันภัยทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในระหว่างก่อสร้าง กับบมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัยในอัตราร้อยละ
51 บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ้มภัยในอัตราร้อยละ 9 ของ
วงเงินเอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2561 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 100.59 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ค่าเบีย้ ประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของ
		 โรงไฟฟ้า) และขยายระยะเวลาประกันภัยเพิม่ เติม ตัง้ แต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 25 มกราคม
		 2562 โดยมีเงื่อนไขและวงเงินเอาประกันตามเดิม
• ท� ำ ประกั นความเสี่ ย งภั ย ทรัพ ย์ สิน ของโรงไฟฟ้ า พลั งงานลม กับ บมจ. ทิ พ ยประกั นภั ย
ภายใต้กรมธรรม์ทใี่ ช้เงือ่ นไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ
51 ของวงเงินเอาประกันภัยบมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย
และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย ตัง้ แต่ 25 มกราคม 2562 ถึง 25 มกราคม 2563 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย
		 100.59 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
• มีคา่ เบีย้ ประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิน้ งวดบัญชี (ซึง่ ค่าเบีย้ ประกันภัย ดังกล่าว
ถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
• ท�ำประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้
กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51
บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และ บมจ. คุม้ ภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ปรเทศไทย)
ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย
1. ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง 25 ธันวาคม 2562 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 266.29 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
2. ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 266.29 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
• มีคา่ เบีย้ ประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิน้ งวดบัญชี (ซึง่ ค่าเบีย้ ประกันภัย ดังกล่าว
ถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)

ลักษณะรายการ

0.07

-

2.69

7.47

-

1.58

7.60

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

8.94

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันส�ำหรับปี

บริษทั ฯ ได้ทำ� ประกันภัย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจาก
ตัวแทนทีเ่ ป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องมี
การท�ำประกันภัย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
ในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทัง้ นีก้ ารคัดเลือกบริษทั ผูร้ บั ประกันภัย
ได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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บริษัท โป่งนก พัฒนา จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
• ท�ำประกันภัยทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพลังงานลมระหว่างการก่อสร้าง กับ บมจ. ทิพยประกัน
ภายใต้กรมธรรม์ทใี่ ช้เงือ่ นไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ
51 บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และ บมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9
ของวงเงินเอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2561 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 105.16 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ค่าเบีย้ ประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของ
		 โรงไฟฟ้า) และมีการขยายระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 22 มีนาคม
		 2562 โดยมีเงื่อนไขและวงเงินเอาประกันตามเดิม

บริษัท นายางกลัก พลังลม จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
• ท�ำประกันภัยทรัพย์สนิ ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมระหว่างการก่อสร้าง กับ บมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51
บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และ บมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของ
วงเงินเอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย ตัง้ แต่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2561 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย
		 102.49 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ค่าเบีย้ ประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า และมี
		 การขยายระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 25 มกราคม 2562 โดยมี
		 เงื่อนไขและวงเงินเอาประกันตามเดิม
• ท�ำประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมกับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้
กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51
บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของ
วงเงินเอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 25 มกราคม 2562 ถึง 25 มกราคม 2563 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 102.49 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
• มีคา่ เบีย้ ประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิน้ งวดบัญชี (ซึง่ ค่าเบีย้ ประกันภัย ดังกล่าว
ถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)

ลักษณะรายการ

3.11

-

0.07

1.72

2.70

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

1.60

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันส�ำหรับปี

บริษทั ฯ ได้ทำ� ประกันภัย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจาก
ตัวแทนทีเ่ ป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

บริษทั ฯ ได้ทำ� ประกันภัย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจาก
ตัวแทนทีเ่ ป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
• ท�ำประกันภัยทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพลังงานลมระหว่างการก่อสร้าง ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้
เงื่อนไขการประกันภัยร่วมบมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 บมจ. น�ำสินประกันภัย
ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2561 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 89.39 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ค่าเบีย้ ประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรง
		 ไฟฟ้า) และมีการขยายระยะเวลาประกันภัย ตัง้ แต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2562
		 โดยมีเงื่อนไขและวงเงินเอาประกันตามเดิม
• ท�ำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม กับ บมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ทใี่ ช้เงือ่ นไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ
51 บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย และบมจ. ประกันคุม้ ภัย
ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย ตัง้ แต่ 30 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2563 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย
		 89.39 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
• มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)

บริษัท โป่งนก พัฒนา จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) (ต่อ)
• ท�ำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าพลังงานลม กับ บมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ทใี่ ช้เงือ่ นไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ
51 บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9
ของวงเงินเอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย ตัง้ แต่ 22 มีนาคม 2562 ถึง 22 มีนาคม 2563 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย
		 105.16 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
• มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)

ลักษณะรายการ

0.07

1.40

0.37

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

-

2.64

-

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันส�ำหรับปี

บริษทั ฯ ได้ทำ� ประกันภัย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจาก
ตัวแทนทีเ่ ป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)
• ท�ำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลระหว่าง
ก่อสร้าง กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง
บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 85 และ บมจ. เมืองไทยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 15
ของวงเงินเอาประกันภัย
1. ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 850 ล้านบาท

บริษัท บ้านชวน พัฒนา จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
• ท�ำประกันภัยทรัพย์สนิ ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมระหว่างการก่อสร้าง กับ บมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วมบมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51
บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของ
วงเงินเอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2561 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 183.13 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ค่าเบีย้ ประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของ
		 โรงไฟฟ้า) และมีการขยายระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 13 เมษายน
		 2562 โดยมีเงื่อนไขและวงเงินเอาประกันตามเดิม
• ท�ำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม กับ บมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ทใี่ ช้เงือ่ นไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ
51 บมจ. น�ำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของ
วงเงินเอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 13 เมษายน 2562 ถึง 13 เมษายน 2563 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 183.13 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
• มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)

ลักษณะรายการ

-

-

0.89

1.45

5.52

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

2.87

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันส�ำหรับปี

บริษทั ฯ ได้ทำ� ประกันภัย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจาก
ตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

บริษทั ฯ ได้ทำ� ประกันภัย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจาก
ตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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-

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

0.040

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

-

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันส�ำหรับปี

1.39

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันส�ำหรับปี

เป็นค่าบริการในการจัดการของเสีย (กากเกลือ, กากตะกอนจากระบบ
บ�ำบัดน�ำ้ เสีย) ทีอ่ อกจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยมีการเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่น ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

บริษทั ฯ ได้ทำ� ประกันภัย เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจาก
ตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

ลักษณะรายการ

0.173

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)

-

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกันส�ำหรับปี

เป็นดอกเบี้ยรับจากการรับฝากเงิน ซึ่งเป็นทางเลือกในการบริหาร
สภาพคล่อง และเพิ่มผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยรับให้กับบริษัทฯ โดย
มีการเปรียบเทียบผลตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั กับสถาบันการเงินอืน่
เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

มีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Advance Finance ดังนี้
• มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทของ Advance Finance คือ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
• มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และกรรมการก�ำกับความเสี่ยงของ Advance Finance คือ นายมานพ อุฬารสิริพงศ์
• มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน Advance Finance คือ นายสมโภชน์ อาหุนัย ถือหุ้นร้อยละ 10.00 และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล ถือหุ้นร้อยละ 10.00

• บริษทั ฯ มีดอกเบีย้ รับจาก บริษทั เงินทุน แอดวานซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

		
		
		
		

1.3 บริษัท เงินทุน แอดวานซ์ จ�ำกัด (มหาชน) (“Advance Finance”)

• บริษทั ฯ มีคา่ บริการจัดการของเสียทีอ่ อกจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล กับบริษทั เอเชีย รีไซเคิล
เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่งมีระยะสัญญานับตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
- มีค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด

ลักษณะรายการ

		 ART มีกรรมการบริษัท ร่วมกัน 1 ท่านคือ นายพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

1.2 บริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ�ำกัด (“ART”)

บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จ�ำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)
• ท�ำประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของเครือ่ งจักรในระหว่างก่อสร้าง กับ บมจ. ทิพยประกันภัย
ภายใต้กรมธรรม์ทใี่ ช้เงือ่ นไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ
70 และ บมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย
1. ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 12 เมษายน 2562 ถึง 11 เมษายน 2563 โดยมีวงเงินเอา
		 ประกันภัย 25.78 ล้านยูโร

ลักษณะรายการ

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่าง
โปร่งใส และเล่งเห็นถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ดังนั้น
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
กับบุคคลที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ
ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

หลักเกณฑ์ความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการจะต้องเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีจริยธรรมใน
การด�ำเนินธุรกิจ โดยจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ราคายุติธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ทางด้านราคาที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรอนุมัติว่ามีเงื่อนไข
ต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในตลาด
เปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รวมถึงให้
ความเห็ น ก่ อ นเสนอขออนุ มั ติ ต ่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้พิจารณาอนุมัติรายการ
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�ำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น
บริษทั ฯ จะให้มผี เู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
เพื่อน�ำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนได้เสียในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการอนุมัติท�ำรายการ
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3. นโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน และ
แนวโน้มการท�ำรายการระหว่งกันในอนาคต
• ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จัดท�ำรายงาน
		 การมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้
		 บริษัทฯ ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการด�ำเนินการตาม
		 ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกัน
• ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ห้าม
		 ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยง
		 การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่
		 เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
		 บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ลให้มกี ารปฏิบตั ิ
		 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่
		 เกีย่ วโยงกันตามทีก่ ฎหมาย หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด
		 ไว้อย่างเคร่งครัด
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

และในอนาคต หากมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน บริษทั ฯ
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ก.ล.ต. และ ตลท. และ
ในกรณีที่เป็น รายการที่เกิดขึ้น เป็น ปกติ และคาดว่าจะ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะด�ำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฎิบัติให้เป็นไปตามลักษณะ
การค้าโดยทั่วไ โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม
และยุติธรรม สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับ
ข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในการนี้ฝ่ายจัดการ
จะมีการจัดท�ำรายการสรุปการเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ผลการด�ำเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีสดั ส่วนรายได้ของการด�ำเนินธุรกิจจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ
การให้บริการอื่นๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

1.)
		
2.)
3.)

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล

1.) รายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล
2.) รายได้จากการจ�ำหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์
3.) รายได้จากการจ�ำหน่ายผลพลอยได้

รายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
รายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
รายได้จากเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

กลุ่มธุรกิจอืน
่

1.) รายได้จากการให้บริการอื่นๆ

โครงสร้างรายได้รวม
ประเภทรายได้

ด�ำเนินการโดย /
สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ

ปี 2560
ล้านบาท

ปี 2561

ร้อยละ

ปี 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล

4,205.23
267.07
14.16
4,486.43

36.02
2.29
0.12
38.43

3,194.23
296.16
20.76
3,511.14

25.57
2.37
0.17
28.11

3,423.24
228.93
25.51
3,677.68

22.89
1.53
0.17
24.59

ESLO, ESN, ESL,
1,933.05
ESP
EWHK3, PND, BJRD, 489.07
NYKD, NWP, BCD
4,670.94
7,093.06

16.56

1,934.12

15.49

2,061.64

13.79

4.19

802.48

6.43

2,148.29

14.37

40.01
60.76

4,944.22
7,680.82

39.58
61.50

6,764.35
10,974.28

45.22
73.38

-

-

359.99

2.88

234.91

1.57

รวมรายได้จากการขายและบริการ

11,579.49

99.19

11,551.96

92.49

14,886.87

99.55

8. ก�ำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
9. รายได้อื่น
รายได้รวม

93.98
11,673.47

0.81
100.00

1. น�้ำมันไบโอดีเซล
2. กลีเซอรีนบริสุทธิ์
3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้

EA
EA
EA

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

4. กระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar)
5. กระแสไฟฟ้าพลังงานลม
(Wind)
6. เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
กลุ่มธุรกิจอืน
่ ๆ

7. รายได้จากธุรกิจอื่นๆ

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
หมายเหตุ : บริษัท อีเอ โซล่า จ�ำกัด (ESLO) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง)
ในสัดส่วนร้อยละ 49 และถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 51
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จ�ำกัด (ESN) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท อีเอ โซล่า ล�ำปาง จ�ำกัด (ESL) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ�ำกัด (ESP) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน จ�ำกัด (EWHK3) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

(62.27)

7.16
894.58
0.35
43.69
12,490.23 100.00
(6.31)

0.46
67.67
14,954.54 100.00
(14.26)

บริษัท โป่งนก พัฒนา จ�ำกัด (PND) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จ�ำกัด (BJRD) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท นายางกลัก พัฒนา จ�ำกัด (NYKD) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท นายางกลัก พลังลม จ�ำกัด (NWP) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท บ้านชวน พัฒนา จ�ำกัด (BCD) : บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงานของบริษท
ั ฯ และบริษท
ั ย่อย
รายได้จากการขายสินค้าและรายได้รวม

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560,
ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 11,579.49, ล้านบาท 11,551.95
ล้านบาท และ 14,886.87 ล้านบาท รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 8 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดก�ำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ส�ำหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัด
นครสวรรค์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิต 90
เมกะวัตต์ ที่จังหวัดล�ำปาง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดพิษณุโลก และจากการ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในอัตรา 3.50 บาทต่อ
กิโลวัตต์ชั่วโมง ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดก�ำลัง
การผลิต 126 เมกะวัตต์ ทีจ่ งั หวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้
ตามล�ำดับ ส่งผลท�ำให้รายได้รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2562 รายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จ�ำนวน
2,464.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.73 และเพิม่ ขึน้ จากปี 2560
จ�ำนวน 3,281.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.11
เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าของปี 2560,
ปี 2561 และปี 2562 จะพบว่าสัดส่วนรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้า
หลัก 2 ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ คือ สัดส่วนรายได้
จากการจ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล มีสัดส่วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 36.02, ร้อยละ 25.57 และร้อยละ
22.89 ของรายได้รวมตามล�ำดับขณะที่รายได้จากการจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้ า และรายได้ เ งิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นเพิ่ ม ราคารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า
มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 60.76, ร้อยละ
61.49 และร้อยละ 73.38 ของรายได้รวมตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2562 นัน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการจ�ำหน่าย
สินค้าเท่ากับ 14,886.87 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.87 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการ
จ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.89 รายได้จาก
การจ�ำหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.53 รายได้
จากการจ�ำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็นสัดส่วน
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ร้อยละ 0.17 และรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม ประกอบด้วย รายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
28.16 และรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 45.22 ของรายได้รวม
รายได้จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ มันไบโอดีเซล

ส�ำหรับปี 2562 เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 เท่ากับ 229.01 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.17 เนื่องจากปริมาณการจ�ำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจาก
158.36 ล้านลิตร ในปี 2561 เป็น 193.25 ล้านลิตร ในปี 2562
หรือคิดเป็นปริมาณการจ�ำหน่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.03 และผลจาก
ราคาวัตถุดบิ ซึง่ เป็นปัจจัยในการก�ำหนดราคาการจ�ำหน่ายทีค่ งทีส่ ง่
ผลท�ำให้มลู ค่าการจ�ำหน่ายของน�ำ้ มันไบโอดีเซลของปี 2562 เพิม่ ขึน้
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม

ในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้
จากกลุ่มธุรกิจนี้ เท่ากับ 7,093.06 ล้านบาท, 7,680.82 ล้านบาท
และ 10,974.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากแต่ละโครงการสามารถจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้
ตามก�ำหนดเวลา ส่งผลท�ำให้สามารถรับรู้รายได้ทั้งรายได้จากการ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
(Adder) เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
รายได้จากกลุม
่ ธุรกิจอืน
่ ๆ

รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในปี 2562 รายการหลักเกิดจากการรับรู้
รายได้ในส่วนของ Amita-Taiwan เข้ามาในการจัดท�ำงบการเงิน
รวม เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะ Amita-Taiwan จากบริษัทร่วม
เป็นบริษัทย่อย ซึง่ Amita-Taiwan มีรายได้จากการขายส�ำหรับ
ปี 2562 จ�ำนวน 208.56 ล้านบาท และ มีรายได้จากการให้เช่า
เครนและรายได้ให้ค�ำปรึกษาพลังงานทดแทนของบริษัท ESM
จ�ำนวน 23.39 ล้านบาท
ต้นทุนขายและก�ำไรขัน
้ ต้น

ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560, ปี 2561 และ
ปี 2562 เท่ากับ 6,045.57 ล้านบาท, 5,668.29 ล้านบาท และ
6,752.39 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.21,
ร้อยละ 49.07 และร้อยละ 45.36 ของรายได้จากการขาย ส�ำหรับ
สัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้มีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ของธุรกิจที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้น
ได้แก่ ธุร กิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม ในขณะทีธ่ รุ กิจจ�ำหน่ายน�ำ้ มันไบโอดีเซล
ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับอัตราก�ำไรขึ้นต้นต�่ำมีสัดส่วนรายได้ลดลง ท�ำให้
อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2560, ปี 2561 และปี
2562 เท่ากับ 5,533.92 ล้านบาท, 5,883.66 ล้านบาท และ 8,134.48
ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 47.79, ร้อยละ
50.93 และร้อยละ 54.64 ของรายได้จากการขาย ตามล�ำดับ โดย
บริ ษั ท ฯ มี แ นวโน้ม อัต ราก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุส�ำคัญเนื่องมาจาก บริษัทฯ ได้ทยอยรับรู้รายได้ในธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นปีละ
1 โครงการต่อเนื่องโดยโรงไฟฟ้าขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์
จังหวัดนครสวรรค์ รับรูร้ ายได้เข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556
โรงไฟฟ้าขนาดก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดล�ำปาง รับรู้
รายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 และโรงไฟฟ้าขนาด
ก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก รับรู้รายได้เข้ามา
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ปี 2560 ที่สามารถจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานลม ขนาดก�ำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ในพื้นที่
ประเภทรายได้

จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องจังหวัดสงขลา รวมถึงระหว่างปี
2562 ที่สามารถจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ขนาดก�ำลัง
การผลิต 260 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ต่อเนื่องทั้งรายได้
การจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส่งผลท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นโดยรวมของ
บริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้และต้นทุนขายของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย แยกตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1.) กลุ่มธุร กิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมัน ไบโอดีเซลและ
กลีเซอรีน (รวมผลิตภัณฑ์พลอยได้) 2.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละพลั ง งานลม และ
3). ประเภทกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ดังนี้

ปี 2560
ล้านบาท

ปี 2561
ร้อยละ

ปี 2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

3,511.14
3,299.44
211.70

30.39
28.56
1.83

3,677.68
3,631.15
46.53

24.70
24.39
0.31

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไบโอดีเซลและกลีเซอรีน (รวมผลิตภัณฑ์พลอยได้)

- รายได้จากการขาย
- ต้นทุนขาย
- ก�ำไรขั้นต้น

4,486.43
4,273.76
212.67

38.75
36.91
1.84

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม (รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิม
่ ราคารับซื้อไฟฟ้า)

- รายได้จากการขาย
- ต้นทุนขาย
- ก�ำไรขั้นต้น

7,093.06
1,771.81
5,321.25

61.26
15.30
45.95

7,680.82
1,793.27
5,887.55

66.49
15.52
50.97

10,974.28
2,532.43
8,441.85

73.72
17.01
56.71

11,579.49

100.00

359.99
575.58
(215.60)
11,551.95

3.12
4.98
(1.87)
100.00

234.91
588.80
(353.89)
14,886.87

1.58
3.96
(2.38)
100.00

ธุรกิจอืน
่ ๆ

- รายได้จากการขายและบริการ
- ต้นทุนขาย
- ก�ำไรขั้นต้น
รายได้รวม *

หมายเหตุ : รายได้รวม* (รายได้ที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ ไม่รวมรายได้อื่นและก�ำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายได้จากการขายและต้นทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับปี 2560 - ปี 2562
ผลิตภัณฑ์

รายได้

ต้นทุนขาย

ก�ำไรขั้นต้น

อัตราก�ำไรขั้นต้น

4,205,199,192
267,068,146
14,162,655
5,977,749,259

4,164,600,467
98,909,813
10,249,575
1,340,333,854

40,598,725
168,158,333
3,913,080
4,637,415,405

0.97 %
62.96 %
27.63 %
77.58 %

1,115,304,379

431,472,998

683,831,381

61.31 %

3,194,227,727
296,155,581
20,760,800
5,865,704,001

3,174,757,495
93,761,113
30,924,619
1,127,604,444

19,470,232
202,394,468
(10,163,819)
4,738,099,557

0.61 %
68.34 %
(48.96) %
80.78 %

1,815,113,049

665,660,131

1,149,452,918

63.33 %

3,423,241,100
228,932,711
25,509,932
6,159,965,384

3,427,717,236
104,180,970
94,602,411
1,098,705,633

(4,476,136)
124,751,741
(69,092,479)
5,061,259,751

(0.13) %
54.49 %
(270.85) %
82.16 %

4,814,311,713

1,433,728,728

3,380,582,985

70.22 %

ปี 2560

น�้ำมันไบโอดีเซล
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ /1
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)
ปี 2561

น�้ำมันไบโอดีเซล
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)
ปี 2562

น�้ำมันไบโอดีเซล
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
(รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า)

หมายเหตุ : /1 อยู่ระหว่างปรับปรุงกระบวนการผลิต (Ration B100) ซึ่งเป็นกระบวนการของการน�ำผลิตภัณฑ์พลอยได้กลับมาผลิตเป็นสินค้าหลัก แต่ด้วยปริมาณสินค้าที่ออกมานั้น
		 มากเกินกว่าความสามารถในการจัดเก็บ จึงจ�ำเป็นต้องจ�ำหน่ายในราคาเกรดรอง
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รายงานประจ�ำปี 2562

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560,
ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 58.61 ล้านบาท, 69.19 ล้านบาท
และ 81.29 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.50,
ร้อยละ 0.55 และร้อยละ 0.54 ของรายได้รวมตามล�ำดับ โดยในปี
2562 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 12.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.48 สาเหตุหลักเนื่องมาจาก
1.) การรับรู้ค่าใช้จ่ายการขายในส่วนของ Amita-Taiwan เข้ามาใน
การจัดท�ำงบการเงินรวม เนือ่ งจากการเปลีย่ นสถานะ Amita-Taiwan
จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ซึ่ง Amita-Taiwan มีค่าใช้จ่ายใน
การขายส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน 13.14 ล้านบาท และ 2.) การ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายจากส่วนงานผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำมันไบโอดีเซล

ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในปี 2560, ปี 2561
และปี 2562 เท่ากับ 1,184.32 ล้านบาท, 1,086.43 ล้านบาท
และ 1,386.27 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
10.15, ร้อยละ 8.70 และร้อยละ 9.27 ของรายได้รวมตามล�ำดับ

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560,
ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 608.42 ล้านบาท, 735.35 ล้านบาท
และ 864.55 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.21,
ร้ อ ยละ 5.89 และร้อยละ 5.78 ของรายได้รวมตามล�ำดับ
โดยรายการที่ส�ำคัญมาจาก 1.) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพิ่มขึ้น 105.30
ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการมี
จ�ำนวนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น
ตามแผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ 2.) การเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายจากธุรกิจใหม่ และการด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี

ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย
่ น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีกำ� ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิรวมจ�ำนวน 160.08 ล้านบาท โดยมี
ก�ำไรลดลงจ�ำนวน 6.00 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนที่มี ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิรวมจ�ำนวน 166.08
ล้านบาท โดยการลดลงที่ส�ำคัญมาจากการบันทึกสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ ซึง่ การก่อสร้าง
แล้วเสร็จในบางส่วน และมีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างบางส่วนที่ท�ำการ
ซื้อขายเป็นเงินตราต่างประเทศ และกลุ่มบริษัทฯ ได้รับเครดิต
เทอมจากผู้ขาย

โดยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีกอ่ นเนือ่ งมาจากทีบ่ ริษทั ฯ มีการกูย้ มื เงินจากสถาบัน
การเงินและมีการออกหุน้ กูเ้ พือ่ น�ำมาช�ำระหนีค้ า่ ก่อสร้าง (Supplier
credit) โครงการหนุมานที่ครบก�ำหนดช�ำระ

ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำ� ไรสุทธิ (เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่)
ในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 3,817.45 ล้านบาท,
5,147.54 ล้านบาท และ 6,081.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือ
คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 32.97, ร้อยละ 41.21 และ
ร้อยละ 40.67 ของรายได้รวมตามล�ำดับ โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีอัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ส�ำคัญเกิดจากการ
ด�ำเนินนโยบายการลงทุนโดยมุ่งเน้นการขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้าง
ผลตอบแทนสูง ได้แก่ การผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยกลุ่ม
บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เพิ่มอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ก�ำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดล�ำปาง
ในปี 2558 และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�ำลังการผลิต 90
เมกะวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก ในปี 2559 และจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ก�ำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ต่อเนื่องจังหวัดสงขลา ในปี 2560 ตามล�ำดับ และในปี 2562
จากโรงไฟฟ้าพลังงานลม ก�ำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ จังหวัด
ชัยภูมิ

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ
้ อื หุน
้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีอตั ราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี
2560, ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 29.31, ร้อยละ 31.22
และร้อยละ 29.19 ตามล�ำดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น
(เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 14,667.60 ล้านบาท,
18,310.99 ล้านบาท และ 23,364.51 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยมี
ส่วนของทุนหุ้นสามัญที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 373 ล้านบาท และมี
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จ�ำนวน 3,680.62 ล้านบาท โดยส่วนเกินมูลค่าหุน้
ดังกล่าวเกิดจากการน�ำหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน

หนีส
้ น
ิ รวมและส่วนผูถ
้ อื หุน
้

24,866.46

70,219.69
59,207.59

7,022.28

31 ธ.ค. 60

51,057.46
8,150.13

31 ธ.ค. 61

56,186.82
14,032.87

31 ธ.ค. 62

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ
และบริ ษั ท ย่ อ ยมี สิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 44,530.42 ล้านบาท,
59,207.59 ล้านบาท และ 70,219.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมี
รายละเอียดของสินทรัพย์รายการส�ำคัญดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560, ปี 2561 และปี 2562
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินฝากสถาบันการเงินจ�ำนวน
4,505.65 ล้านบาท, 5,478.57 ล้านบาท และ 10,028.95
ล้านบาท ตามล�ำดับ มาจากก�ำไรที่เกิดจากการด�ำเนินงาน เพื่อ
เตรี ย มส� ำ หรั บ รองรั บ กั บ การลงทุ น ในโครงการที่ มี อ ยู ่ แ ละ
โครงการใหม่ปี 2563
• ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560, ปี 2561 และปี 2562
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้า เท่ากับ 1,706.91
ล้านบาท, 1,650.85 ล้านบาท และ 2,665.76 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.83, ร้อยละ 2.79 และร้อยละ 3.80 ของ
สินทรัพย์รวมตามล�ำดับ โดยในปี 2562 ยอดลูกหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จากธุรกิจไฟฟ้าที่มียอด
รายได้เพิ่มขึ้น
ทัง้ นีห้ ากค�ำนวณระยะเวลาเรียกเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ในปี 2560, ปี 2561
และปี 2562 ที่ได้เท่ากับ 47.04 วัน, 52.32 วัน และ 52.68 วัน
ตามล�ำดับ ระยะเวลาเรียกเก็บหนีใ้ นปี 2562 เป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นในสัดส่วนของรายได้และลูกหนี้ที่มีเครดิตเทอมนานขึ้น
ได้แก่ รายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งโดยปกติจะมี
เครดิตเทอมประมาณ 45 วัน
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รายงานประจ�ำปี 2562

19,517.62
14,743.62

44,530.42

37,508.14

(หน่วย : ล้านบาท)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินหมุนเวียน

27,187.40

39,283.06

27,199.79
2,587.01

31 ธ.ค. 60

12,502.57

31 ธ.ค. 61

6,070.17

31 ธ.ค. 62

• ลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560, ปี 2561 และปี 2562
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มียอดลูกหนีอ้ นื่ เท่ากับ 679.58 ล้านบาท,
644.06 ล้านบาท และ 509.51 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ รายการ
ลูกหนีอ้ นื่ ประกอบด้วย ลูกหนีก้ รมสรรพากร ภาษีซอื้ ยังไม่ครบ
ก�ำหนด เงินมัดจ�ำค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น
• สินค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560, ปี 2561 และปี 2562
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือ เท่ากับ 127.94 ล้านบาท,
329.96 ล้านบาท และ 757.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.29, ร้อยละ 0.56 และร้อยละ 1.08 ของสินทรัพย์รวม
ตามล�ำดับ ยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ในปี 2562 เนื่องมาจากการรวมยอดสิน ค้าคงเหลือของ
Amita-Taiwan จ�ำนวน 391.95 ล้านบาท เข้ามาในงบการเงินรวม
จากการเปลี่ยนสถานะ Amita-Taiwan จากบริษัทร่วมเป็น
บริษัทย่อย
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 51,371.09 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 73.16 ของสินทรัพย์รวม และเพิม่ ขึน้ เป็น 47,587.21
ล้านบาท ในปี 2561 (31 ธันวาคม 2561) หรือคิดเป็นร้อยละ
80.37 ของสินทรัพย์รวม และ 35,219.56 ล้านบาท ในปี 2560
(31 ธันวาคม 2560) หรือคิดเป็นร้อยละ 79.09 ของสินทรัพย์รวม
ส�ำหรับในปี 2562 บริษทั ฯ มีสว่ น ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 3,783.88 หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.95 โดยส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมแห่งใหม่ที่ จังหวัดชัยภูมิ (โครงการหนุมาน) เป็นส�ำคัญ

ทีด
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ แยกตามประเภทสินทรัพย์ มีดงั นี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส�ำนักงานและยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง, งานระหว่างก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังงานไฟฟ้าและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการผลิตไฟฟ้า
รวม

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 977.16 ล้านบาท,
1,941.13 ล้านบาท และ 2,792.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.19 ร้อยละ 3.28 และร้อยละ 3.98 ของสินทรัพย์
รวม ตามล�ำดับ

หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2560

1,077.92
602.22
973.66
79.84
1,981.81
30,504.11
35,219.56

ณ 31 ธันวาคม 2561

1,083.44
585.40
1,184.77
63.65
15,569.72
29,100.23
47,587.21

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
สิทธิในการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดล�ำปาง
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
• โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนือ่ งจังหวัดสงขลา
• โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร
เครื่องหมายสินค้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
รวม

1,234.05
656.03
1,242.87
77.67
1,209.82
46,950.65
51,371.09

ในปี 2562 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ เทียบกับช่วงเวลาเดียวของ
ปีกอ่ น เพิม่ ขึน้ 851.65 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43.87 สาเหตุ
ส�ำคัญเนื่องมาจาก การเพิ่มสิทธิ์การใช้สถานีไฟฟ้าย่อยและระบบ
สายส่งของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 5 โครงการที่จังหวัดชัยภูมิ ที่รับรู้
เป็นสินทรัพย์เมื่อเริ่มเปิดด�ำเนินการในปี 2562

รายการสินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน
ประเภททรัพย์สิน

ณ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2560

ณ 31 ธันวาคม 2561

ณ 31 ธันวาคม 2562

33.61

31.92

30.22

11.77
163.17
166.57
251.66
339.35
11.03
977.16

11.17
155.40
159.04
240.82
325.44
14.67
745.12
257.54
1,941.13

10.58
147.63
151.52
229.97
311.54
863.69
31.74
670.07
231.07
114.75
2,792.78
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สภาพคล่อง

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 8,150.13 ล้านบาท และ
14,032.87 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.77 และร้อยละ
19.98 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนทีส่ ำ� คัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 และปี 2562 เป็นสินทรัพย์ที่มี
คุณภาพและมีสภาพคล่องสูง ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จ�ำนวน 5,478.57 ล้านบาท และ 10,028.95 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.22 และร้อยละ 71.47 ของสินทรัพย์
หมุนเวียน ตามล�ำดับ ลูกหนี้การค้า จ�ำนวน 1,650.85 ล้านบาท
และ 2,665.76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.26 และ
ร้อยละ 19.00 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ตามล�ำดับ และสินค้า
คงเหลือ จ�ำนวน 329.96 ล้านบาท และ 757.68 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.05 และร้อยละ 5.40 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
ตามล�ำดับ โดยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม
มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเป็นการลงทุน
ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดินและโรงไฟฟ้าที่มีมูลค่า
ค่อนข้างสูง ทั้งนี้การที่โรงไฟฟ้าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถ
เปิดด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์ สามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลท�ำให้สัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น กระทบต่อ
สัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับสินทรัพย์รวม

หนีส
้ น
ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีหนีส้ นิ หมุนเวียน เท่ากับ 12,502.57 ล้านบาท และ 6,070.18
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.12 และร้อยละ 8.64 ของ
สินทรัพย์รวมตามล�ำดับ โดยหนีส้ นิ หมุนเวียนของบริษทั ฯ ในปี 2562
เทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีกอ่ น ลดลง 6,432.39 ล้านบาท สาเหตุ
ส�ำคัญเนือ่ งมาจาก เจ้าหนีค้ า่ สินทรัพย์ทลี่ ดลงของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลมที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจ�ำนวน8,719.31 ล้านบาท
อันส่งผลต่อสัดส่วนของหนีส้ นิ หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ รวมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ลดลงจาก ร้อยละ 31.50 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 13.38 ในปี 2562
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน
ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.71
เท่าในปี 2560, 0.65 เท่าในปี 2561 และ 2.31 เท่า ในปี 2562
โดยอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส�ำคัญ
เนือ่ งจาก 1). การจัดประเภท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บางส่วนทีจ่ ะครบก�ำหนดช�ำระในปี 2562 จ�ำนวน 1,307.69 ล้านบาท
ที่บันทึกเป็นประเภทหนี้สินไม่หมุนเวียน มาเป็นหนี้สินหมุนเวียน
และ 2.) การจัดประเภท หุ้นกู้บางส่วนที่จะครบก�ำหนดช�ำระในปี
2562 จ�ำนวน 2,999.50 ล้านบาท ที่บันทึกเป็นประเภทหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน มาเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียน ท�ำให้เกิดภาระหนีส้ นิ ระยะสัน้
อันส่งผลต่อสัดส่วนของหนีส้ นิ หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ รวมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้
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รายงานประจ�ำปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ
และบริษทั ย่อย มีหนีส้ นิ รวมเท่ากับ 29,786.80 ล้านบาท, 39,689.97
ล้านบาท และ 45,353.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ
66.89 ร้อยละ 67.04 และร้อยละ 64.59 ของสิน ทรัพ ย์รวม
ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินรายการส�ำคัญดังนี้
• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 บริษทั ฯ
และบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ
882.01 ล้านบาท, 1,817.01 ล้านบาท และ 659.86 ล้านบาท
ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.98 ร้อยละ 3.07 และ
ร้อยละ 0.94 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เนื่ อ งจากการจ่ า ยเจ้ า หนี้ ค ่ า ทรั พ ย์ สิ น ในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานลมที่จังหวัดชัยภูมิ
• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(รวมส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ของปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 18,818.59 ล้านบาท
19,406.52 ล้านบาท และ 24,293.68 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 42.27 ร้อยละ 32.78 และร้อยละ 34.60 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ
• หุ้นกู้
บริษทั ฯ มีการออกหุน้ กู้ (รวมหุน้ กูส้ ว่ นทีค่ รบก�ำหนดช�ำระภายใน
1 ปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 16,990.86 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.20 ของสินทรัพย์รวม เพื่อช�ำระ
เจ้าหนีค้ า่ ทรัพย์สนิ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ
ส่วนของผูถ
้ อื หุน
้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ
และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เท่ากับ
14,743.62 ล้านบาท 19,517.63 ล้านบาท และ 24,866.46 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.11 ร้อยละ 32.96 และ ร้อยละ
35.41 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่ ม ขึ้ น จากความสามารถในการท� ำ ก� ำ ไรที่ ท� ำ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ส่งผลต่อก�ำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้นจากก�ำไรสุทธิของ
แต่ละปี

ปี 2560 ที่ ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้นมีม ติอนุมัติจ่ายเงิน ปัน ผลให้
ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 559.50 ล้านบาท
โดยจ่ายจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2559 ส�ำหรับกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท และส�ำหรับ
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท
ปี 2561 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 746.00 ล้านบาท
โดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
และในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 932.50
ล้านบาท โดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 และปี 2562
จะปรากฏรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ
ติดลบ 778.89 ล้านบาท และ ติดลบ 874.50 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการ ดังนี้
• ในปี 2561 มีส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท พลังงานมหานคร จ�ำกัด (“EMN”)ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
(ทางตรง) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ EMN ได้มีมติอนุมัติการ
เพิม่ ทุนจากเดิมจ�ำนวน 150 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 200 ล้านบาท
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สละสิทธิ์การซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยผู้ถือ
หุน้ อืน่ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯได้เข้าซือ้ หุน้ จ�ำนวน 5,000,000
หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 45 บาท และ 100 บาท คิดเป็น
จ�ำนวนเงินรวม 390 ล้านบาท (มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นในระหว่าง
หุ้นละ 35 บาทและ 90 บาท ตามล�ำดับ คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม
340 ล้านบาท) การเพิ่มทุนดังกล่าวท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ ใน EMN ลดลงจากร้อยละ 66.67 เป็นร้อยละ
50.00 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว ตามล�ำดับกลุม่ กิจการ
รับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจ�ำนวน
196.20 ล้านบาท และรับรู้ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลง
สั ด ส่ ว นการลงทุนดังกล่าวจ�ำนวน 174.80 ล้านบาทไว้ใน
รายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
• มีส่วนต�่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
เกิดจากการลงทุนใน Amita-Taiwan โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน
2561 บริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญแบบสมัครใจใน Amita-Taiwan
ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 9,698,020 หุ้นในราคาหุ้นละ 80 ดอลลาร์
ไต้หวัน คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 775.84 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
หรือเทียบเท่า 850.48 ล้านบาท มีผลให้บริษัทมีสัดส่วนการ
ลงทุนใน Amita-Taiwan เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 50.69 เป็นร้อยละ
69.19 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว โดยมีผลต่างระหว่าง
มูลค่าหุน้ ทีจ่ า่ ยกับมูลค่าตามบัญชีจำ� นวนประมาณ 693.90 ล้านบาท
ซึ่งรายการดังกล่าวถูกบันทึกเข้าในรายการองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ
จากการเพิ่ ม ทุ น ส� ำหรั บ ส่ ว นที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เดิ ม สละสิ ท ธิ เ ป็ น จ� ำ นวน
11,203,956 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28 ดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็นจ�ำนวน
เงินรวม 313.71 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่า 340.69
ล้านบาท มีผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใน Amita เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 69.19 เป็นร้อยละ 77.21 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว
โดยมีผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีจ�ำนวน
ประมาณ 175.79 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวถูกบันทึกเข้าใน
รายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ในระหว่างปี 2562 Amita-Taiwan ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนจากจ�ำนวน
985.78 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน เป็นจ�ำนวน 1,472.49 ล้าน
เหรี ย ญดอลลาร์ ไ ต้ ห วั น โดยการออกหุ ้ น สามั ญ ใหม่ จ� ำ นวน
48,671,906 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน
ในมูลค่าที่ตราไว้บวกส่วนเพิ่มหุ้นละ 28 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน
คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,362.81 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวันหรือ
เทียบเท่า 1,344.28 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มกิจการได้ซื้อหุ้นสามัญ
ออกใหม่ของ Amita Technologies Inc. จ�ำนวน 33,894,000 หุ้น
ในราคามูลค่าทีต่ ราไว้บวกส่วนเพิม่ หุน้ ละ 28 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน
คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 949.03 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน หรือ
เทียบเท่า 967.51 ล้านบาท การเพิ่มทุนและการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการลดลงจากร้อยละ
77.21 เป็นร้อยละ 74.71 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว ดังนั้น
กลุ่มกิจการรับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
จ�ำนวน 367.58 ล้านบาท และรับรู้ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจ�ำนวน 8.32 ล้านบาท
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมในงบการเงินรวม
และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2562
ส�ำหรับอัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560, ปี 2561 และปี 2562
เท่ากับ 2.03 เท่า, 2.19 เท่า และ 1.94 เท่า ตามล�ำดับ การเปลีย่ นแปลง
ของอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2562 ทีล่ ดลง เกิดจาก
จ�ำนวนการเบิกใช้เงินกู้ เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลดลง เนื่องจาก
การก่อสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วเสร็จในปี 2562 และส�ำหรับโรงไฟฟ้า
ที่เปิดด�ำเนินงานในเชิงพาณิชย์ไปแล้ว มีการทยอยจ่ายช�ำระเงินต้น
จากการกู้ยืมท�ำให้ภาระหนี้สินโดยรวมเริ่มลดลง ขณะที่บริษัทฯ
สามารถท�ำก�ำไรได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อก�ำไรสะสมและส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
อย่างต่อเนื่อง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด�ำเนินงานในงวดบัญชี ปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ
6,221.38 ล้านบาท, 7,192.71 ล้านบาทและ 8,703.24 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
เป็นผลมาจากก�ำไรทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นผลจากการจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ส�ำหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในงวดบัญชี ปี 2560
ปี 2561 และปี 2562 มียอดใช้ไป เท่ากับ 2,122.80 ล้านบาท
5,566.72 ล้านบาทและ 14,834.44 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดย
จ�ำนวนเงินที่ใช้ไปเพื่อการลงทุนในปี 2561 เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญจากปี 2560 เนื่องจากในช่วงปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ อยู่ใน
ช่วงก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จึงมีกระแสเงินสดจ่าย
เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ของโครงการโรงไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนมาก

โดยมีการก่อสร้างโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนือ่ งจังหวัดสงขลา แล้วเสร็จในปี 2560
และในปลายปี 2560 เรื่อยมาจนถึงปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการ
ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่
ที่จังหวัดชัยภูมิ (โครงการหนุมาน) จึงเป็นผลให้กระแสเงินสดใช้ไป
เพื่อการลงทุนในปี 2562 เพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ส�ำหรับกิจกรรมจัดหาเงินในงวดบัญชีปี 2560, ปี 2561 และปี 2562
มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการจัดหาเงินเท่ากับ (2,265.67)
ล้านบาท, (598.33) ล้านบาท และ 10,723.13 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทีใ่ ช้ไปในปี 2562 มีการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มจ�ำนวน 10,000 ล้านบาท และได้จ่าย
คืนหุ้นกู้จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท คงเหลือจ�ำนวน 9,000 ล้านบาท
เพือ่ ช�ำระเจ้าหนีค้ า่ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทัง้ นีส้ ามารถสรุปกระแสเงินสด
ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี
2560, ปี 2561 และปี 2562 ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

6,221.38
(2,122.80)
(2,265.67)
1,832.91
2,672.74
4,505.65

7,192.71
(5,566.72)
(598.33)
1,027.66
4,505.65
(54.74)
5,478.57

8,703.24
(14,834.44)
10,723.13
4,591.93
5,478.57
(41.55)
10,028.95

กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

160

รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษท
ั ต่อ
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีงบการเงินดังกล่าว
จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอและใช้ดลุ ยพินจิ
อย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และเพือ่ ให้ทราบถึงจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกคน เป็นผู้
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจการในรายงานประจ�ำปีนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความ
เชื่อถือได้ งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

เสนอผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั พลังงานบริสทุ ธิ ์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั พลังงานบริสุทธิ ์ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) และบริษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปี ส้นิ สุด
วันเดียวกัน

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้า ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้า พเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้า ได้ระบุเรื่องการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นเรื่อง
สาคัญในการตรวจสอบและได้นาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องนี้
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เรื่อเรืงส่องส�
าคัญ
ำคัในการตรวจสอบ
ญในการตรวจสอบ

วิ ธวิธีกีการตรวจสอบ
ารตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่องประมาณ ข้า พเจ้าด าเนิ นการตามวิธีป ฏิบตั ิดงั ต่ อ ไปนี้ เ พื่อ ให้ไ ด้ห ลักฐาน
การทางบัญชีท่สี าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ เกี่ย วกับ การประเมิน การด้อ ยค่าของค่า ความนิ ย มที่จ ดั ทาโดย
ผูบ้ ริหาร
และข้อ 15 เรื่องค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีค่าความ
นิยมจานวน 889.81 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 1.27 ของ
มูล ค่า รวมของสิน ทรัพ ย์ใ นงบการเงิน รวม โดยค่า ความ
นิ ย มเกิด จากการซื้อ ธุร กิจ เกี่ย วกับ การพัฒ นา ผลิต และ
จาหน่ ายแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ า ผูบ้ ริหารไม่ได้บนั ทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสาหรับสินทรัพย์ดงั กล่าวในระหว่างปี พ.ศ. 2562






ผู้บ ริห ารทดสอบการด้อ ยค่า ของค่า ความนิ ยมทุ กปี การ
ทดสอบการด้อยค่านัน้ จัดทาในระดับของหน่ วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดและคานวณมูลค่าสุทธิท่คี าดว่าจะได้รบั คืน
ด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการคานวณมูลค่าจากการใช้
ต้องอาศัยดุลยพินิจที่สาคัญ ของผู้บริหารในการประมาณ
การผลการด าเนิ น งานในอนาคตและการประมาณการ
กระแสเงินสด รวมถึงการใช้อตั ราการคิดลดที่เหมาะสมใน
การคิดลดกระแสเงินสด ข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการ
คานวณมูลค่าจากการใช้ ประกอบด้วยประมาณการรายได้
จากการขายและบริการ อัตราการเติบโต และอัตราคิดลดที่
ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด




ประเมินความเหมาะสมของการระบุ หน่ ว ยสินทรัพย์ท่ีก่ อให้
เกิดเงินสดของกลุ่มกิจการ
หารือกับผูบ้ ริหารเพื่อทาความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ผบู้ ริหารใช้
ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขัน้ ตอนในการทดสอบ
การด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานที่ใช้เพื่อให้ม ั ่นใจว่าผูบ้ ริหารใช้
ขัน้ ตอนและข้ อ สมมติ ฐ านดัง กล่ า วอย่ า งสมเหตุ ส มผลและ
สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ
สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สาคัญ
ที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับประมาณการรายได้จากการขาย
และบริก าร อัต ราการเติ บโต และอัต ราคิ ด ลด รวมทัง้ การ
เปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สาคัญกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
และอัตราผลตอบแทนจากแหล่งข้อมูลภายนอก และแผนการ
ดาเนินงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว
ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจโดยเปรียบเทียบแผน
ธุรกิจของปี พ.ศ. 2562 กับผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง
ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของบริษทั ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จาก
แหล่งข้อมูลที่เปิ ดเผยโดยทั ่วไปเพื่อให้ม ั ่นใจว่าอัตราคิดลดที่
ผูบ้ ริหารใช้อยูใ่ นเกณฑ์ท่สี ามารถยอมรับได้
ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานที่สาคัญ
เพื่อประเมินหาปั จจัยที่มผี ลต่อการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและ
ผลกระทบทีเ่ ป็ นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน

ข้า พเจ้ า ให้ ความสนใจในเรื่อ งมู ลค่ าของค่ า ความนิ ย มที่ 
เกิดขึน้ จากการรวมธุรกิจดังกล่าวเนื่องจากความมีสาระสาคัญ
ของตัว เลขและการกาหนดมูล ค่า จากการใช้ท่ีต้อ งอาศัย
สมมติ ฐ านในการค านวณเป็ นจ านวนมาก อี ก ทัง้ การ
กาหนดสมมติฐานดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจที่สาคัญของ จากผลการปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐาน
สาคัญที่ผู้บริหารใช้อ ยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ภ ายใต้สภาพแวดล้อม
ผู้บริหารในการประเมินความเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจใน
และสถานการณ์ทเ่ี ป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
อนาคต
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มสี าระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กรรมการมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่ านี้ โดยถูกต้อ งตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัด ท างบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ กรรมการรับผิดชอบในการประเมิน ความสามารถของกลุ่ม กิจการ
และบริษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อ เนื่ อ ง (ตามความเหมาะส ม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุ ดดาเนินงาน หรือไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูง แต่
ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง











ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพ เจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท าความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่ม กิจการและบริษทั ต้อ งหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อ มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม หรือ กิจกรรม
ทางธุ ร กิจ ภายในกลุ่ ม กิจ การเพื่อ แสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิน รวม ข้า พเจ้า รับ ผิด ชอบต่ อ การก าหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ซึง่ รวมถึงประเด็นที่มนี ัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ น อิสระ
จากเรื่องทีส่ ่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ยั สาคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
อมรรั
ตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
กรุ
งเทพมหานคร
ผูส้ อบบั
ญชีนรธ์บั พ.ศ.
อนุญ2563
าตเลขที่ 4599
21
กุมภาพั
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จ�ำกัด (มหาชน)

บริ
ษทั พลังงานบริ ส ุทธิ์ จํา กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมน พ.ศ. 2562

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562

งบการเงิ น รวม
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

สิ น ทรัพย
สิ น ทรัพยหมุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7

10,028,951,620

5,478,570,449

5,260,281,030

544,675,310

เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้เป็ นหลักประกัน

8

11,534,539

43,993,427

-

-

ลูกหนี้การค้า สุทธิ

9

2,665,758,015

1,650,849,986

321,655,322

190,695,815

ลูกหนี้อ่นื

10

509,510,354

644,064,022

248,082,844

313,274,817

3,192,550

2,692,550

1,013,817,540

2,234,142,550

56,250,000

-

-

-

757,677,910

329,962,040

200,587,215

127,114,652

14,032,874,988

8,150,132,474

7,044,423,951

3,409,903,144

166,306,110

129,701,454

98,128,211

100,770,954

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แกกจิ การอื่นและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแกกจิ การอื่นและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สินค้าคงเหลือ สุทธิ

11

รวมสิ น ทรัพยหมุน เวีย น
สิ น ทรัพยไมหมุน เวีย น
เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้เป็ นหลักประกัน

8

เงินจายลวงหน้าเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในการรวมค้า

12.1

-

34,531,200

-

34,531,200

เงินลงทุนในบริษทั ยอย

12

1

1

24,072,837,448

22,538,018,916

เงินลงทุนในบริษทั รวม

12

69,530,375

-

-

-

เงินลงทุนในการรวมค้า

12

30,665,924

-

43,285,440

8,754,240

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแกกจิ การอื่นและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

35.4

23,596,250

4,846,250

13,000,000,000

-

อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน สุทธิ

13

69,295,244

32,604,967

1,040,945,080

1,034,895,232

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ สุทธิ

14

51,371,094,887

47,587,211,932

379,251,639

422,987,591

คาความนิยม

15

889,808,430

936,523,595

-

-

สินทรัพยไมมตี วั ตน สุทธิ

16

2,792,784,053

1,941,126,718

11,132,235

10,707,132

สินทรัพยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

75,696,116

64,706,542

7,738,279

8,602,469

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สุทธิ

18

698,041,765

326,208,268

61,763,565

21,289,682

รวมสิ น ทรัพยไมหมุน เวีย น

56,186,819,155

51,057,460,927

38,715,081,897

24,180,557,416

รวมสิ น ทรัพย

70,219,694,143

59,207,593,401

45,759,505,848

27,590,460,560

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็ นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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6

บริษษทั ัทพลัพลั
งงานบริ
์จ�ำกัด (มหาชน)
บริ
งงานบริ
ส ุทธิ์ จํสา กัุทดธิ(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิ
น

ณ วัวันนทีที่ ่3131ธันธันวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2562
2562
ณ
งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

35.5

659,862,469
285,293,648
735,741,309
62,158,264
-

1,817,015,028
150,180,319
460,548,765
8,781,472,635
-

482,886,986
239,149,989
376,612,774
2,536,710,000

1,814,602,635
71,819,649
143,096,418
494,000,000

21

1,307,686,226

264,048,006

-

-

1,061,644
2,999,498,444
5,656,670
13,218,448

622,074
999,777,628
28,647,591
258,365

2,999,498,444
-

999,777,628
-

6,070,177,122

12,502,570,411

6,634,858,193

3,523,296,330

22,985,990,896
13,991,362,918
15,919,789
2,282,934
180,227,772

19,142,473,951
6,996,144,829
5,165,508
6,401,676
200,531,424

5,677,470,188
13,991,362,918
-

789,875,817
6,996,144,829
-

49,947,884
2,056,008,666
1,316,711

33,888,357
799,685,112
3,106,747

44,725,300
733,568,777
1,592,750
1,488,131

30,913,050
546,158,723
1,592,750
1,546,401

รวมหนี้ สิ น ไมหมุน เวีย น

39,283,057,570

27,187,397,604

20,450,208,064

8,366,231,570

รวมหนี้ สิ น

45,353,234,692

39,689,968,015

27,085,066,257

11,889,527,900

หมายเหตุ
หนี้ สิ น และสว นของเจ้า ของ
หนี้ สิ น หมุน เวีย น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้คา กอสร้างและซือ้ สินทรัพย
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี สุทธิ
หนี้สนิ ตามสัญญาเชาการเงิน
ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี สุทธิ
หุน้ กูท้ ถ่ี งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ภาษีเงินได้คา้ งจาย
เงินประกันผลงานการกอสร้าง

19
20

22

รวมหนี้ สิ น หมุน เวีย น
หนี้ สิ น ไมหมุน เวีย น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
หุน้ กู้ สุทธิ
เงินประกันผลงานการกอสร้าง
หนี้สนิ ตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หลังการเกษียณอายุ
รายได้คา เชาทีด่ นิ รับลวงหน้าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ประมาณการหนี้สนิ คารือ้ ถอน
หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น

21
22

17

35.6
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็ นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษษทั ัทพลัพลั
งงานบริ
์จ�ำกัด (มหาชน)
บริ
งงานบริ
ส ุทธิ์ จํสา กัุทดธิ(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิ
น

ณ วัวันนทีที่ 31
่ 31ธันธันวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2562
2562
ณ
งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

373,000,000

373,000,000

373,000,000

373,000,000

373,000,000

373,000,000

373,000,000

373,000,000

3,680,616,000

3,680,616,000

3,680,616,000

3,680,616,000

37,300,000

37,300,000

37,300,000

37,300,000

20,148,089,424

14,998,970,882

14,601,906,893

11,626,023,769

(874,498,543)

(778,892,873)

(18,383,302)

(16,007,109)

23,364,506,881

18,310,994,009

18,674,439,591

15,700,932,660

1,501,952,570

1,206,631,377

-

-

รวมสว นของเจ้า ของ

24,866,459,451

19,517,625,386

18,674,439,591

15,700,932,660

รวมหนี้ สิ น และสว นของเจ้า ของ

70,219,694,143

59,207,593,401

45,759,505,848

27,590,460,560

หมายเหตุ
หนี้ สิ น และสว นของเจ้า ของ (ตอ)
สว นของเจ้า ของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญจํานวน 3,730,000,000 หุน้
มูลคาทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
- หุน้ สามัญจํานวน 3,730,000,000 หุน้
มูลคาทีไ่ ด้รบั ชําระแล้วหุน้ ละ 0.10 บาท
สวนเกินมูลคาหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สํารองตามกฎหมาย
ยังไมได้จดั สรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจ้าของ
รวมสว นของผูเ้ ป็ น เจ้า ของของบริ ษทั ใหญ
สวนได้เสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุม

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็ นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จ�ำกัด (มหาชน)
์

บริ ษทั พลังงานบริ ส ุทธิ จํา กัด (มหาชน)
งบก�
ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�งบกํ
ำหรัาไรขาดทุ
บปีสิ้นสุนดวัเบ็นดทีเสร็
่ 31จ ธันวาคม พ.ศ. 2562
สํา หรับปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2561
บาท

8,122,513,384
6,764,353,399
67,673,775

6,607,725,110
4,944,224,099
43,693,177

3,672,669,881
4,745,364,506
393,940,806

3,511,078,025
3,934,463,266
125,192,598

-

894,576,989

-

-

รวมรายได

14,954,540,558

12,490,219,375

8,811,975,193

7,570,733,889

ตนทุนจากการขายและการบริการ
ค่าใชจา่ ยในการขาย
ค่าใชจา่ ยในการบริหาร
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น สุทธิ
ตนทุนทางการเงิน

(6,752,387,011)
(81,287,742)
(864,551,560)
160,076,461
(1,386,265,878)

(5,668,289,723)
(69,194,642)
(735,345,044)
166,076,971
(1,086,431,430)

(3,626,500,617)
(64,804,386)
(534,212,418)
(9,221,990)
(667,988,468)

(3,299,443,226)
(54,645,427)
(402,196,332)
(7,910,701)
(320,880,701)

(8,924,415,730)

(7,393,183,868)

(4,902,727,879)

(4,085,076,387)

12

(14,259,073)

(6,306,673)

-

-

30

6,015,865,755
10,752,519

5,090,728,834
(29,352,467)

3,909,247,314
(864,190)

3,485,657,502
637,793

6,026,618,274

5,061,376,367

3,908,383,124

3,486,295,295

(1,018,339)

(19,622,933)

(2,376,193)

(20,008,887)

-

3,758,242

-

4,001,778

(1,018,339)

(15,864,691)

(2,376,193)

(16,007,109)

หมายเหตุ
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดเงินอุดหนุนส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ า
รายไดเงินปั นผล
รายไดอ่นื
กําไรทางบัญชีทเ่ี กิดจากการรวมธุรกิจทีด่ าํ เนินการสําเร็จ
โดยไม่มกี ารโอนสิง่ ตอบแทน สุทธิ

25
26
12.2
27

28

รวมค่า ใชจ่า ย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และการร่วมคา
กํา ไรก่อ นภาษี เงิ น ได
ภาษีเงินได
กํา ไรสํา หรับปี

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ อื่น
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
- ภาษีเงินไดของรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการ
ใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 88 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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9

บริ ษษทั ัทพลั
งงานบริ
ส ุทธิ์ สจําุทกัธิด์จ(มหาชน)
บริ
พลั
งงานบริ
�ำกัด (มหาชน)
งบกํา ไรขาดทุ
น เบ็ด เสร็
จ ดเสร็จ
งบก�
ำไรขาดทุ
นเบ็

ส�สํำาหรับปีปี สิส้ นิ สุด วัน ที่ 31
31ธัธันนวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2562
2562
งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

(1,578,129)

-

-

-

(140,115,938)

(95,051,482)

-

-

-

15,983,407

-

-

-

-

-

-

(141,694,067)

(79,068,075)

-

-

ขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น สํา หรับปี สุทธิ จ ากภาษี

(142,712,406)

(94,932,766)

(2,376,193)

(16,007,109)

กํา ไรเบ็ด เสร็จ รวมสํา หรับปี

5,883,905,868

4,966,443,601

3,906,006,931

3,470,288,186

6,081,618,542

5,147,541,839

3,908,383,124

3,486,295,295

(55,000,268)

(86,165,472)

-

-

6,026,618,274

5,061,376,367

3,908,383,124

3,486,295,295

5,977,697,656

5,084,297,256

3,906,006,931

3,470,288,186

(93,791,788)

(117,853,655)

-

-

5,883,905,868

4,966,443,601

3,906,006,931

3,470,288,186

1.63

1.33

1.05

0.93

หมายเหตุ
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษทั ร่วม
และการร่วมคาตามวิธสี ว่ นไดเสีย
- ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า
งบการเงิน
- การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่
สําหรับผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการ
แปลงค่างบการเงินไปยังกําไรหรือขาดทุน
- ภาษีเงินไดของรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การแบ่งปัน กํา ไร (ขาดทุน )
- ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ ป็ นเจาของของบริษทั ใหญ่
- ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนไดเสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม

การแบ่งปัน กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ รวม
- ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ ป็ นเจาของของบริษทั ใหญ่
- ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนไดเสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม

กํา ไรต่อ หุน
กําไรต่อหุน ขัน้ พืน้ ฐาน

31

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 88 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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172

รายงานประจ�ำปี 2562
32

12.1

373,000,000

3,680,616,000

-

3,680,616,000

องคป ระกอบอื่น ของส่ว นของเจ้า ของ
กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ อื่น

ส่ว นที่เป็ น ของผู้เป็ น เจ้า ของของบริ ษทั ใหญ่

37,300,000

-

37,300,000

37,300,000

-

-

37,300,000

กฎหมาย
บาท

20,148,089,424

(932,500,000)
6,081,618,542

14,998,970,882

14,998,970,882

(746,000,000)
5,147,541,839

-

10,597,429,043

จัด สรร
บาท

(693,531,777)

8,315,216
-

(701,846,993)

(701,846,993)

-

(519,105,409)
(175,796,662)
-

(6,944,922)

ในบริ ษทั ย่อ ย
บาท

(17,077,774)

(1,378,665)

(15,699,109)

(15,699,109)

(15,699,109)

-

-

พนัก งาน
บาท

(164,322,192)

(100,964,092)

(63,358,100)

(63,358,100)

(63,358,100)

-

-

งบการเงิ น
บาท

433,200

(1,578,129)

2,011,329

2,011,329

15,812,626

-

(13,801,297)

การร่ว มค้า
บาท

(874,498,543)

8,315,216
(103,920,886)

(778,892,873)

(778,892,873)

(63,244,583)

(519,105,409)
(175,796,662)
-

(20,746,219)

เจ้า ของ
บาท

ส่ว นแบ่ง
ส่ว นเกิ น (ส่ว นตํา่ ) การวัด มูล ค่า ใหม่ ผลต่า งของอัต รา กํา ไร (ขาดทุน )
กํา ไรสะสม
จากการเปลี่ย นแปลง ของภาระผูก พัน แลกเปลี่ย นจากการ เบ็ด เสร็จ อื่น จาก รวมองคป ระกอบ
สํา รองตาม
ยังไม่ได้ สัด ส่ว นการถือ หุ้น
ผลประโยชน
แปลงค่า บริ ษทั ร่ว มและ อื่น ของส่ว นของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ปลายปี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562

การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อย
การออกหุน้ ของบริษทั ย่อยให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
เงินปั นผลจ่าย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเปลี่ย นแปลงส่ว นของเจ้า ของสํา หรับ ปี

373,000,000

ยอดคงเหลือ ต้น ปี ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

-

3,680,616,000

-

3,680,616,000

-

373,000,000

มูล ค่า หุ้น
บาท

ชํา ระแล้ว
บาท

373,000,000

32

หมายเหตุ

ส่ว นเกิ น

ทุน ที่อ อกและ

ยอดคงเหลือ ปลายปี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561

การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อย
การเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
การออกหุน้ ของบริษทั ย่อยให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
การเปลีย่ นแปลงประเภทเงินลงทุนจากการรวมธุรกิจ
ทีด่ าํ เนินการสําเร็จโดยไม่มกี ารโอนสิง่ ตอบแทน สุทธิ
เงินปั นผลจ่าย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเปลี่ย นแปลงส่ว นของเจ้า ของสํา หรับ ปี

ยอดคงเหลือ ต้น ปี ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

สําหรับปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562

ว นของเจ้
าของ พ.ศ. 2562
ส�ำงบแสดงการเปลี
หรับปีสิ้นสุด่ยนแปลงส่
วันที่ 31
ธันวาคม

งบแสดงการเปลี
ย
่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
บริ ษทั พลังงานบริ ส ทุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จ�ำกัด (มหาชน)

23,364,506,881

8,315,216
(932,500,000)
5,977,697,656

18,310,994,009

18,310,994,009

(746,000,000)
5,084,297,256

(519,105,409)
(175,796,662)
-

14,667,598,824

1,501,952,570

367,581,542
21,531,439
(93,791,788)

1,206,631,377

1,206,631,377

835,759,558
(117,853,655)

45,989,758
345,902,850
20,810,949

76,021,917

ของบริ ษทั ใหญ่ อํา นาจควบคุม
บาท
บาท

รวมส่ว นของ
ผู้เป็ น เจ้า ของ ส่ว นได้เสีย ที่ไม่ม ี

11

24,866,459,451

375,896,758
21,531,439
(932,500,000)
5,883,905,868

19,517,625,386

19,517,625,386

835,759,558
(746,000,000)
4,966,443,601

(473,115,651)
170,106,188
20,810,949

14,743,620,741

ส่ว นของเจ้า ของ
บาท

รวม

งบการเงิ น รวม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

173

บริ ษทั พลังงานบริ ส ทุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)

32
373,000,000

-

3,680,616,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

3,680,616,000

3,680,616,000

-

3,680,616,000

บาท

ส่ว นเกิ น มูล ค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ปลายปี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562

เงินปั นผลจ่าย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเปลี่ย นแปลงส่ว นของเจ้า ของสํา หรับปี

373,000,000

ยอดคงเหลือ ต้น ปี ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

-

373,000,000

บาท

373,000,000

32

หมายเหตุ

ทุน ที่อ อกและ
ชํา ระแล้ว

ยอดคงเหลือ ปลายปี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561

เงินปั นผลจ่าย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การเปลี่ย นแปลงส่ว นของเจ้า ของสํา หรับปี

ยอดคงเหลือ ต้น ปี ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลี
ย
่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
สํา หรับปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ว นของเจ้า ของ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จ�ำกัด (มหาชน)

37,300,000

-

37,300,000

37,300,000

-

37,300,000

บาท

14,601,906,893

(932,500,000)
3,908,383,124

11,626,023,769

11,626,023,769

(746,000,000)
3,486,295,295

8,885,728,474

บาท

(18,383,302)

(2,376,193)

(16,007,109)

(16,007,109)

(16,007,109)

-

บาท

ขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น
การวัด มูล ค่า ใหม่
ของภาระผูก พัน
กํา ไรสะสม
สํา รอง
ผลประโยชน
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จ ดั สรร
พนัก งาน

(18,383,302)

(2,376,193)

(16,007,109)

(16,007,109)

(16,007,109)

-

บาท

รวมองคป ระกอบ
อื่น ของส่ว นของ
เจ้า ของ

12

18,674,439,591

(932,500,000)
3,906,006,931

15,700,932,660

15,700,932,660

(746,000,000)
3,470,288,186

12,976,644,474

บาท

รวม
ส่ว นของเจ้า ของ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
องคป ระกอบอื่น ของส่ว นของเจ้า ของ

บริษษทั ัทพลพลั
งงานบริ
์จ�ำกัด (มหาชน)
บริ
งั งานบริ
ส ทุ ธิ์ จําสกัุทด ธิ(มหาชน)

งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
น สด นสด

หรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดดวันวันที่ที31่ 31
นวาคม
สํส�าำหรั
ธันธัวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25622562
งบการเงิ น รวม
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

6,015,865,755

5,090,728,834

3,909,247,314

3,485,657,502

2,517,451,638

1,833,043,368

91,255,850

98,930,903

15,933,670

5,229,556

8,909,508

-

(41,920,480)

(17,527,632)

(312,676,969)

(3,828,935)

กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
กําไรกอนภาษีเงินไดสาํ หรับปี
รายการปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดเป็ นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
- คาเสือ่ มราคาและคาตัดจําหนาย
- คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
- ดอกเบีย้ รับ
- เงินปั นผลรับ

12.2

- ตนทุนทางการเงิน
- คาใชจา ยผลประโยชนพนักงานหลังการเกษียณอายุ
- การจายโดยใชหนุ เป็ นเกณฑ
- สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั รวมและการรวมคา

-

-

(4,745,364,506)

(3,934,463,266)

1,386,265,878

1,086,431,430

667,988,468

320,880,701

15,041,188

10,705,852

11,436,057

9,851,064

7,263,423

13,587

-

-

12.1

14,259,073

6,306,673

-

-

12.1

(12,439,095)

-

-

-

-

(894,576,989)

-

-

- กําไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดสวนการลงทุน
ในบริษทั รวมและการรวมคา
- กําไรทางบัญชีทเ่ี กิดจากการรวมธุรกิจทีด่ าํ เนินการสําเร็จ
โดยไมมกี ารโอนสิง่ ตอบแทน สุทธิ

-

-

-

(100,000)

- ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเครือ่ งจักรและอุปกรณ

- กําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน

(329,413)

807,080

-

-

- ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ

4,993,428

43,679,309

1,386,558

-

- ขาดทุนจากการแลกเปลีย่ นสินทรัพย

-

3,383,536

-

-

6,848,214

(4,173,370)

(5,939,934)

(6,495,147)

2,350,713

(132,580,665)

9,248,968

369,568

-

-

(52,142,084)

(26,853,575)

9,931,583,992

7,031,470,569

(416,650,770)

(56,051,185)

(1,021,932,191)

90,775,766

(130,959,507)

121,396,483

133,697,059

276,356,976

77,974,817

45,188,283

- สินคาคงเหลือ

(434,564,084)

(109,571,905)

(67,532,629)

4,410,082

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

- (กลับรายการ) คาเผือ่ การปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ

11

- ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไมเกิดขึน้
- คาตัดจําหนายรายไดคา เชาทีด่ นิ รับลวงหนา
จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
กระแสเงินสดกอนการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพยและหนี้สนิ ดําเนินงาน

35.6

การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพยและหนี้สนิ ดําเนินงาน
- ลูกหนี้การคา
- ลูกหนี้อ่นื

(380,743,005)

(35,057,799)

(32,983,937)

165,124

- เจาหนี้การคา

135,113,329

10,703,808

167,330,340

(19,599,328)

- เจาหนี้อ่นื

384,038,752

(29,426,065)

73,439,938

(17,192,366)

- หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น

(24,427,482)

1,546,401

239,493,868

1,546,401

8,722,766,370

7,236,797,751

(89,887,880)

79,863,494

(19,526,632)

(44,083,210)

(16,399,454)

(9,208,919)

8,703,239,738

7,192,714,541

(106,287,334)

70,654,575

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน
- จายภาษีเงินได
เงิ น สดสุทธิ ไดม าจาก (ใชไปใน) กิ จ กรรมดํา เนิ น งาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 88 เป็ นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงิ
บริ ษทั พล งั งานบริ สนทุ สด
ธิ์ จํา กัด (มหาชน)

ส�งบกระแสเงิ
ำหรับปีสิ้นนสุสดดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ น รวม
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ชเป็ นหลักประกัน

(4,145,768)

(72,726,166)

2,642,743

197,761

เงินสดรับจากเงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน

35.4

-

-

341,799,000

957,500,000

เงินสดจายจากเงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน

35.4

-

-

(12,128,346,000)

(1,839,900,000)

(500,000)

(500,000)

-

-

-

-

-

35,000,000

(75,000,000)

(4,846,250)

-

-

-

305,617,991

-

-

-

(1,534,818,532)

(4,903,022,667)

เงินสดจายจากเงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกกจิ การอื่น
เงินสดรับจากเงินใหกยู มื ระยะยาวแกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน

35.4

เงินสดจายจากเงินใหกยู มื ระยะยาวแกกจิ การอื่น
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจทีด่ าํ เนินการสําเร็จเป็ น
โดยไมมกี ารโอนสิง่ ตอบแทน สุทธิ
เงินสดจายเพือ่ ลงทุนในบริษทั ยอย

12.1

-

เงินสดจายเพือ่ ลงทุนในบริษทั รวม

12.1

(70,151,055)

-

-

-

-

(34,531,200)

-

(34,531,200)

(38,790,830)

-

(8,472,839)

(5,519,987)

เงินสดจายลวงหนาเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในการรวมคา
เงินสดจายซือ้ อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน

13

เงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
เงินสดจายซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายเครือ่ งจักรและอุปกรณ
เงินสดจายซือ้ สินทรัพยไมมตี วั ตน
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดจายคาดอกเบีย้ ทีร่ วมอยูใ นทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
เงิ น สดสุทธิ ใ ชไปในกิ จ กรรมลงทุน

-

-

-

3,150,000

(14,521,994,372)

(5,698,716,984)

(43,787,928)

(22,464,624)

343,356

1,775,701

-

-

(139,436,589)

(4,719,790)

(3,120,640)

(2,006,138)

-

-

4,745,364,506

3,934,463,266

41,409,539

17,586,192

299,867,880

3,828,935

(26,169,813)

(75,657,872)

-

-

(14,834,435,532)

(5,566,718,378)

(8,328,871,810)

(1,873,304,654)

กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมจัด หาเงิ น
เงินสดรับจากเงินกูย มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

19

8,150,946,615

5,522,037,770

7,932,797,861

5,522,037,770

เงินสดจายคืนเงินกูย มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

19

(9,307,937,046)

(4,628,246,402)

(9,264,513,510)

(4,589,445,015)

เงินสดรับจากเงินกูย มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

21.1

5,125,585,306

802,445,924

4,900,000,000

789,534,800

เงินสดจายคืนเงินกูย มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

21.1

(266,025,473)

(264,434,986)

-

-

เงินสดรับจากเงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน

35.5

-

-

2,051,000,000

1,190,000,000

เงินสดจายคืนเงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน

35.5

เงินสดจายหนี้สนิ สัญญาเชาการเงิน

-

-

(8,290,000)

(750,000,000)

(3,679,172)

(13,190,789)

-

-

เงินสดรับจากการออกหุน กู

22

10,000,000,000

-

10,000,000,000

-

เงินสดจายคืนหุน กู

22

(1,000,000,000)

-

(1,000,000,000)

-

387,804,660

596,244,695

-

-

-

(844,115,661)

-

-

เงินสดรับชําระคาหุน สามัญของบริษทั ยอยจากสวนไดเสียทีไ่ มม ี
อํานาจควบคุม
เงินสดจายซือ้ หุน สามัญของบริษทั ยอยจากสวนไดเสียทีไ่ มม ี
อํานาจควบคุม
เงินสดจายเงินปั นผล

(932,406,789)

(745,950,202)

(932,406,789)

(745,950,202)

เงินสดจายคาดอกเบีย้

(1,431,157,787)

(1,023,124,278)

(525,471,985)

(309,744,761)

เงิ น สดสุทธิ ไดม าจาก (ใชไปใน) กิ จ กรรมจัด หาเงิ น

10,723,130,314

(598,333,929)

13,153,115,577

1,106,432,592

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 88 เป็ นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

14
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บริษษทั ัทพลพลั
งงานบริ
์จ�ำกัด (มหาชน)
บริ
งั งานบริ
ส ทุ ธิ์ จํส
ากัุทดธิ(มหาชน)

งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
น สด นสด

หรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
สํส�าำหรั
พ.ศ.พ.ศ.
25622562
งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

เงิ น สดและรายการเทีย บเทา เงิ น สดเพิ่ ม ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

4,591,934,520

1,027,662,234

4,717,956,433

(696,217,487)

ยอดคงเหลือตนปี

5,478,570,449

4,505,653,829

544,675,310

1,241,254,489

(41,553,349)

(54,745,614)

(2,350,713)

(361,692)

10,028,951,620

5,478,570,449

5,260,281,030

544,675,310

10,028,951,620

5,478,570,449

5,260,281,030

544,675,310

10,028,951,620

5,478,570,449

5,260,281,030

544,675,310

หมายเหตุ

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
ยอดคงเหลือ ปลายปี
เงิ น สดและรายการเทีย บเทา เงิ น สด ประกอบดว ย
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน
ทีค่ รบกําหนดภายในสามเดือน

7

รายการที่มิ ใ ชเงิ น สด
- การเปลีย่ นแปลงในเจาหนี้คา กอสรางและซือ้ สินทรัพย
(รวมเงินประกันผลงานการกอสราง)
- ประมาณการรือ้ ถอน

8,719,314,371

8,091,804,912

-

(8,463,700)

23

(1,214,810,281)

27,118,414

-

-

16

(893,021,349)

-

-

-

-

62,822,258

-

-

(34,531,200)

-

(34,531,200)

-

-

911,134,445

-

987,180,248

- โอนคากอสรางสถานีไฟฟ าแรงสูงเป็ นสิทธิ
การใชระบบสายสงกระแสไฟฟ ารอตัดบัญชี
- การไดมาของสินทรัพยจากการแลกเปลีย่ น
- โอนเปลีย่ นประเภทเงินจายลวงหนาเพือ่ ซือ้ เงินลงทุน
เป็ นเงินลงทุนในการรวมคา

12.1

- โอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนในบริษทั รวมเป็ นบริษทั ยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา 16 ถึง 88 เป็ นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
176
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บริษทั พลั
สทุ สธิุท์ ธิจากั
พลังงงานบริ
งานบริ
์จ�ำกัดด(มหาชน)
(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
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1

ข้อมูลทั ่วไป

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษทั พลังงานบริสุท ธิ ์ จํากัด (มหาชน) (บริษ ทั ) เป็ น บริษ ทั มหาชนจํา กัด ซึ่ง จัด ตัง้ ขึ้น ในประเทศไทยและมีที่อ ยู่ต ามที่ไ ด้
จดทะเบียนไว้ คือ เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
บริษ ัท เป็ นบริษ ัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการรายงานข้อ มู ล จึง รวมเรีย กบริษ ัท
และบริษทั ย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการ คือ การผลิตและจําหน่ ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันและกลีเซอรอลธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน และพัฒนา ผลิตและจําหน่ายแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
22 นโยบายการบั
ญชีชี
นโยบายการบัญ
นโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญซึง่ ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทํ าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของไทยและข้อกําหนดภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การได้จ ดั ทํ า ขึ้นโดยใช้เ กณฑ์ราคาทุ น เดิม ในกา รวัด มูลค่า ขององค์ป ระกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่องทีอ่ ธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่สี ําคัญ
และการใช้ดุลยพินิ จ ของผู้บริห ารซึ่ง จัด ทํ าขึ้น ตามกระบวนการในการนํ า นโยบายการบัญ ชีข องกลุ่ ม กิจ การไปถือ ปฏิบ ัติ
กลุ่มกิจการเปิ ดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ รายการที่มคี วามซับซ้อน หรือ รายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการทีม่ นี ยั สําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณีท่มี ี
เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อกลุ่มกิ จการ
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เริ่ม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่ม กิจการได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ใหม่ และ
ฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่อ
กลุ่มกิจการ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้ ส าหรับ รอบระยะเวลาบัญชี
ในหรือตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิ จการยังไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าว
มาถือปฏิ บตั ิ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ก)

เครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
เรื่องการป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่ วยงานต่างประเทศ
เรื่องการชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่า
และการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชี
ป้ องกันความเสีย่ ง การแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
ทัง้ นี้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาใช้
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่ 16 เรือ่ งสัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผูเ้ ช่ารับรูส้ ญ
ั ญาเช่า
เกือบทัง้ หมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีก
ต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ และ
สัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ่า
ทัง้ นี้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาใช้
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2.3

บัญชีกลุ่มกิ จการ - เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมการงาน
2.3.1 บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อ ยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึง กิจการเฉพาะกิ จ) ที่ก ลุ่ม กิจการควบคุม กลุ่ม กิจการควบคุม กิจการเมื่อ
กลุ่มกิจการมีการเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบั การลงทุนและมีความสามารถ
ที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนัน้ จากการมีอํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของ
บริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีก่ ลุ่มกิจการมีอํานาจในการควบคุมบริษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นํางบการเงิน
ของบริษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันทีก่ ลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยถือปฏิบตั ติ ามวิธซี ้อื สิง่ ตอบ
แทนทีโ่ อนให้สาํ หรับการซื้อบริษทั ย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่ผี ซู้ ้อื โอนให้และหนี้สนิ ที่ก่อขึน้ เพื่อ
จ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิง่ ตอบแทนที่โอนให้
รวมถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ ทีผ่ ซู้ อ้ื คาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
จะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยเมื่อเกิดขึน้ มูลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มาและหนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึน้ ที่รบั มา
จากการรวมธุรกิจ จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่ ม กิจการวัดมูลค่า
ของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุตธิ รรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่รี ะบุได้ของผูถ้ ูกซื้อ
ตามสัดส่วนของหุน้ ทีถ่ อื โดยส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจทีด่ าํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่กลุ่มกิจการถืออยู่ในผูถ้ ูกซื้อ
ก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้อื และรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า ใหม่
นัน้ ในกําไรหรือขาดทุน
กลุ่มกิจการรับรูส้ งิ่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ซ้ื อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของ
สิง่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รบั รู้ภ ายหลังวันที่ซ้ือ ซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หรือ หนี้สินให้รบั รู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน สิง่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ ายซึ่งจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของต้องไม่มกี ารวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึก
การจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ
กรณีทม่ี ลู ค่าสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ซ้อื
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้อที่กลุ่มกิจการถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่ายุติ ธรรมสุทธิ
ณ วันทีซ่ อ้ื ของสินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้ท่รี บั มา กลุ่มกิจการต้องรับรูเ้ ป็ นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่
โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่ม ีอํานาจควบคุม ในผู้ถูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสีย
ในส่ว นของเจ้า ของของผู้ ถู ก ซื้อ ที่ก ลุ่ ม กิจ การถือ อยู่ก่ อ นการวมธุร กิจ น้ อ ยกว่า มูล ค่า ยุติธ รรมของสิน ทรัพ ย์สุท ธิ
ของบริษทั ย่อยทีไ่ ด้มาเนื่องจากการต่อรองราคาซือ้ กลุ่มกิจการจะรับรูส้ ว่ นต่างโดยตรงไปยังกําไรหรือขาดทุ น
กลุ่มกิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงระหว่างกัน
ในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิด ขึน้ จริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์
ทีโ่ อนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มกิจการ
รายชื่อของบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 12.2
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2.3.2 รายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ติ ่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็ นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ
สําหรับการซื้อส่วนได้ เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และส่วนแบ่งในมูลค่าตามบัญ ชี
ของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยทีไ่ ด้มาจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ กําไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนได้เสียที่ไม่ม ี
อํานาจควบคุมก็จะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของเช่นเดียวกัน
2.3.3 การจําหน่ายบริษทั ย่อย
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะหยุดรวมบริษทั ย่อยดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินรวม
และวัดมูลค่าใหม่ของส่วนได้เสียในกิจการที่เหลืออยู่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม และรับรูก้ ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่าในกําไร
หรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนัน้ จะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชีเริม่ แรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัด
มูล ค่า ในเวลาต่ อ มาของเงิน ลงทุ น ที่เ หลือ อยู่ใ นรูป ของบริษ ัท ร่ว ม การร่วมค้า หรือ สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน สํา หรับ
ทุกจํานวนที่เคยรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่ม กิจการนัน้ จะถูกปฏิบตั เิ สมือนว่ากลุ่มกิจการ
มีการจําหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีเ่ กี่ยวข้องนัน้ ออกไป
2.3.4 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการที่ถูกนํ ามารวม
ด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีถ่ ูกนํามารวมเฉพาะสัดส่วนทีเ่ คยอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันตามมูลค่าที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินรวมของบริษทั ใหญ่ลําดับที่สูงสุดที่ต้องจัดทํางบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ณ วันที่ม ีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม เดียวกัน โดยกลุ่ ม กิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้
เกิดขึ้นตัง้ แต่วนั ต้นงวดในงบการเงินรวมงวดก่อนที่นํามาเปรียบเทียบซึ่งเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสําหรับ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันทีอ่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็ นผลรวมของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ท่ใี ห้ไป หนี้สนิ ที่เกิดขึน้ หรือ
รับมาและตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซ้อื ณ วันที่มกี ารแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องใน
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาอื่นในการรวม
ธุรกิจ ค่าธรรมเนี ยมในการจดทะเบียน รวมถึงรายจ่ายในการจัดเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้ถือ หุน้ รับรู้เป็ นต้นทุ นของเงิน
ลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยทันทีในงบการเงินรวมในงวดทีม่ กี ารรวมธุรกิจเกิดขึน้
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กับส่วนได้เสียของผู้ซ้อื ในมูลค่าตามบัญชีของ
กิจการทีถ่ ูกนํามารวม แสดงเป็ นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ
โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกําไรสะสม
2.3.5 บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วมเป็ นกิจการทีก่ ลุ่มกิจการมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถงึ กับควบคุม หรือมีการควบคุมร่วม เงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
รายชื่อของบริษทั ร่วมของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 12.3
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2.3.6 การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึน้ อยู่กบั สิทธิและภาระ
ผูกพันตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่วมการงานนัน้ มากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน
การดําเนินงานร่วมกัน
การร่วมการงานจัดประเภทเป็ นการดํา เนินงานร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจการมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภ าระผูกพันในหนี้สนิ ที่
เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนัน้ โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน
ร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึน้ ซึ่งรายการดังกล่าวจะแสดง
รวมกับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน
การร่วมค้า
การร่วมการงานจัดประเภทเป็ นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสทิ ธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนัน้ เงินลงทุนใน
การร่วมค้ารับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
รายชื่อของการร่วมค้าของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 12.4
2.3.7 การบันทึกเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ภายใต้วธิ สี ่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรูเ้ งินลงทุนเมื่อเริม่ แรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะเพิม่ ขึ้นหรือ
ลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของผู้ได้รบั การลงทุนตามสัดส่วนที่ผลู้ งทุน มีส่วนได้เสียอยู่
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า รวมถึงค่าความนิยมทีร่ ะบุได้ ณ วันทีซ่ อ้ื เงินลงทุน
ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน้ ลดลงแต่ยงั คงมีอทิ ธิพลอย่า งมีนัยสําคัญ กลุ่มกิจการต้องจัด
ประเภทรายการที่เคยรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่
ลดลง กําไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าที่เกิดขึน้ ภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรหรือ
ขาดทุ น และส่วนแบ่งในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการได้ม าจะรวมไว้ในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่ง
ขาดทุ นของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ ากับหรือ เกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่ม กิจการใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน้ ซึง่ รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิ
ของกลุ่มกิจการในบริษ ัทร่วมและการร่วมค้านัน้ กลุ่มกิจการจะไม่รบั รู้ส่วนแบ่งขาดทุ นอีกต่อ ไป เว้นแต่กลุ่มกิจการ
มีภาระผูกพันในหนี้ของบริษทั ร่วมและการร่วมค้าหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ท่แี สดงว่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าเกิด
การด้อยค่า หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคํานวณผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืนกับมู ลค่าตามบัญ ชีข องเงินลงทุน และรับรู้ผลต่า งไปที่ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้าในกําไรหรือขาดทุน
รายการกําไรทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะตัดบัญชีตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการ
มีส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน้ รายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เว้น
แต่รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ท่โี อนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า บริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะเปลี่ยนนโยบายการ
บัญชีเท่าทีจ่ าํ เป็ นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
20
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2.3.8 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่ วมค้า จะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิง่ ตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิง่
ตอบแทนทีค่ าดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเงินลงทุนนัน้
อาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่า ที่คาดว่าจะได้รบั คืน กลุ่มกิจการจะบันทึก
รายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในกําไรหรือขาดทุน
2.4

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
2.4.1 สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทั ในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักทีแ่ ต่ละบริษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานและเป็ นสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินของบริษทั
2.4.2 รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้ สนิ ที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิน้ ปี ได้บนั ทึกไว้ใน
กําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทัง้ หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับ รู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ ามการรับรู้
กําไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ หมดของกําไร
หรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกําไรขาดทุนด้วย
2.4.3 กลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการใช้วธิ ีการดังต่อไปนี้ในการแปลงค่าผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุ่มกิจการ (ที่มใิ ช่
สกุลเงินของเศรษฐกิจ ที่มภี าวะเงินเฟ้ อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นําเสนอ
งบการเงิน
-

สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดง
ฐานะการเงินนัน้

-

รายได้และค่าใช้จา่ ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลีย่ และ

-

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่า ความนิ ย มและการปรับ มูล ค่า ยุติธ รรมที่เ กิด จากการซื้อ หน่ ว ยงานในต่ างประเทศถือ เป็ น สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศนัน้ และแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
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2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นที่มสี ภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้ มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญ ชี
จะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินทีเ่ หลืออยู่หกั ด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกําไรหรือขาดทุนโดยถือ เป็ น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

2.7

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคํานวณโดยวิธี
เข้าก่อนออกก่อน ยกเว้นราคาทุนของสินค้าคงเหลือประเภทแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ าคํานวณโดยวิธถี วั เฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนัก ต้นทุนของการ
ซือ้ ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการซือ้ สินค้านัน้ เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลด
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ส่วนยอมให้หรือเงินทีไ่ ด้รบั คืน ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้จา่ ยอื่นทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิตซึ่งปั นส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยมื
มูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั ประมาณจากราคาปกติท่คี าดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จําเป็ นเพื่อให้สนิ ค้านัน้ สําเร็จรูป
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีคา่ เผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าทีจ่ ําเป็ น

2.8

เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริม่ แรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึง
มูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้ไปเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทางตรงอื่น ๆ
เงินลงทุนเพือ่ ค้าและเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุน รายการกําไรและขาดทุ นที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน เผื่อขายรับรูใ้ นกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายนัน้ ออกไป
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกาหนด
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดวัด มูลค่าภายหลังด้วยวิธรี าคาทุนตัดจํา หน่ ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่า
เงินลงทุนทั ่วไป
เงินลงทุนทั ่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
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การจาหน่ายเงินลงทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จากการจําหน่ ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้ รวมถึงผล
สะสมของรายการกําไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รบั รูส้ ะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ จะบันทึกรวมอยู่ใน
กําไรหรือขาดทุน กรณีท่จี ําหน่ ายเงินลงทุนที่ถอื ไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนทีจ่ าํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทัง้ หมดทีถ่ อื ไว้
2.9

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ท่ถี อื ครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าของสินทรัพย์หรือ
ทัง้ สองอย่ าง และไม่ ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่ ม กิจ การ จะถู กจัดประเภทเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ นในอนาคต
กลุ่ มกิจการรับรู้รายการเมื่อ เริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธรี าคาทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทํ ารายการ
และต้นทุนการกูย้ มื
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญ ชีของสินทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่ีกลุ่ม กิจการ
จะได้ร ับ ประโยชน์ เ ชิง เศรษฐกิจ ในอนาคตในรายจ่ า ยนั น้ และต้น ทุ น สามารถวัด มู ล ค่า ได้อ ย่ า งน่ า เชื่อ ถือ ค่ า ซ่ อ มแซม
และบํารุงรักษาทัง้ หมดจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัด
มูลค่าตามบัญชีของส่วนทีถ่ ูกเปลี่ยนแทนออก
ภายหลังจากการรับรูเ้ มื่อเริม่ แรก กลุ่มกิจการจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนด้วยวิธรี าคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่ดนิ ไม่มกี ารหักค่าเสื่อมราคา ส่วนค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทอาคาร จะคํา นวณตามวิธเี ส้นตรง
เพื่อทีป่ ั นส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ประมาณ 20 ปี

2.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์รบั รูเ้ มื่อเริม่ แรกตามราคาทุน หลังจากนัน้ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยราคาทุนของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อและต้นทุนทางตรง
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สนิ ทรัพย์นนั ้ อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของ
ฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ ต้นทุนทีป่ ระมาณในเบือ้ งต้นสําหรับการรือ้ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตงั ้ ของสินทรัพย์ ซึ่งเป็ น ภาระ
ผูกพันทีเ่ กิดขึน้ เมื่อกลุ่มกิจการได้สนิ ทรัพย์นนั ้ มาหรือเป็ นผลจากการใช้สนิ ทรัพย์นนั ้ ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์หรือ รับรู้แยกเป็ น อีกสินทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนัน้ เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุ นดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่ าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ
กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
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ทีด่ นิ ไม่มกี ารคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อ่นื คํานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง เพื่อลดราคาทุน แต่ละชนิดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ทป่ี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
โรงไฟฟ้ า สถานียอ่ ย ระบบส่งพลังงานไฟฟ้ า และส่วนประกอบโรงไฟฟ้ า
อุปกรณ์สาํ นักงาน เครื่องตกแต่ง คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ

จานวนปี
5, 6, 10, 20 และ 25
5 และ 10
10 และ 25
5

กลุ่มกิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุง มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ตามความเหมาะสม ณ ทุกสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
ในกรณีทร่ี าคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า จะ
ได้รบั คืนทันที
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจําหน่ ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จาก
การจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรูบ้ ญ
ั ชีผลกําไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกําไรหรือขาดทุน
2.11 ค่าความนิ ยม
ค่าความนิยม คือ สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ทส่ี งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ระบุได้ และ
หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ของบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วมนัน้ ค่าความ
นิยมทีเ่ กิดจากการได้มาซึ่งบริษทั ย่อยแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ส่วนค่าความนิยมที่เกิดจาก
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในการร่วมค้า หรือ บริษทั ร่วม แสดงเป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือบริษทั ร่วม และจะถูก
ทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือบริษทั ร่วม
ค่าความนิยมทีร่ บั รูจ้ ะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมที่รบั รู้แล้วจะไม่มกี ารกลับรายการ ทัง้ นี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่ วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดโดยที่หน่ วยนัน้
อาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรือหลายหน่ วยรวมกันซึง่ คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ค่าความนิยมเกิดขึน้ และระบุส่วน
งานดําเนินงานได้
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2.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
2.12.1 การวิจยั และพัฒนา
รายจ่ายเพื่อการวิจยั รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุ นของโครงการพัฒนา (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์) รับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในจํานวนไม่เกินต้นทุนที่สามารถวัด
มูลค่าได้อย่างน่ าเชื่อถือ และเมื่อประเมินแล้วว่าโครงการนัน้ จะประสบความสําเร็จค่อนข้างแน่ นอนทัง้ ในด้านการค้าและ
ด้านเทคโนโลยี ส่วนรายจ่ายอื่นเพื่อการพัฒนารับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้ ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รบั รู้เป็ นค่าใช้จ่ายไป
แล้วในงวดก่อนจะไม่บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ในงวดถัดไป การทยอยตัดจําหน่ ายรายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนา (ที่กลุ่มกิจการ
บันทึกไว้เป็ นสินทรัพย์) จะเริม่ ตัง้ แต่เมื่อเริม่ ใช้ผลิตภัณฑ์นนั ้ เพื่อการค้า ด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์จากการพัฒนานัน้
2.12.2 สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ า
สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ า แสดงในราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่ า
ต้นทุนของสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ าตัดจําหน่ ายโดยวิธเี ส้นตรงตามประมาณการอายุการให้ประโยชน์ประมาณ
25 ปี
2.12.3 สิทธิในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าซึ่งได้มาจากการซื้อบริษ ทั ย่อย ตัดจําหน่ ายโดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ประมาณ 25 ปี
2.12.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ไี ด้มารับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์และตัดจําหน่ ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามประมาณการอายุการให้ประโยชน์
ประมาณ 5 ปี และ 10 ปี
ต้นทุนทีใ่ ช้ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้
2.12.5 สิทธิบตั รและเครื่องหมายสินค้า
สิทธิบตั รและเครื่องหมายสินค้าที่ได้มาจากการซื้อจะแสดงด้วยราคาทุน สิทธิบตั รและเครื่องหมายสินค้าที่ได้มาจากการ
รวมธุรกิจจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ สิทธิบตั รและเครื่องหมายสินค้ามีอายุการให้ประโยชน์ ท่ีทราบได้
แน่ นอนและแสดงราคาด้วยราคาทุ นหักค่า ตัดจําหน่ ายสะสม วิธีต ัดจําหน่ ายจะใช้วิธีเส้นตรงเพื่อปั นส่วนต้นทุ นของ
สิทธิบตั รและเครื่องหมายสินค้าตามประมาณการอายุการให้ประโยชน์ภายใน 20 ปี
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2.13 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึง่ ไม่มกี ารตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจํา
ทุกปี สินทรัพย์อ่นื ที่มกี ารตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจ
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ี
คาดว่าจะได้รบั คืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์
จะถูกจัดเป็ นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สนิ ทรัพย์
ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ท่จี ะกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
2.14 สัญญาเช่าระยะยาว
ในกรณีทก่ี ลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซ่งึ ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผู้รบั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านัน้ ถือเป็ น
สัญ ญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ต้อ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รบั จากผู้ ให้เช่า) จะบันทึก
ในกําไรหรือขาดทุนโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซ่งึ ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทัง้ หมดถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ซึ่งจะบันทึก เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน ด้ว ยมูล ค่า ยุติธรรมของสินทรัพ ย์ท่ีเ ช่ า หรือ มูลค่ าปั จ จุบ ันสุท ธิข องจํานวนเงินที่ต้องจ่า ย
ตามสัญญาเช่า แล้วแต่มลู ค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สนิ คงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สนิ ระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือ
ของหนี้สนิ ทีเ่ หลืออยู่ สินทรัพย์ทไ่ี ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่เี ช่าหรืออายุ
ของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
ในกรณีทก่ี ลุ่มกิจการเป็ นผูใ้ ห้เช่า
สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่จ่ายตาม
สัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้
จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรูต้ ลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วธิ เี งินลงทุ นสุทธิซ่งึ สะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุน
ทางตรงเริม่ แรกทีร่ วมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเริม่ แรกและจะทยอยรับรูโ้ ดยลดจากรายได้ตลอดอายุของ
สัญญาเช่า
สินทรัพย์ท่ใี ห้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อม
ราคาตลอดอายุก ารให้ป ระโยชน์ ข องสิน ทรัพ ย์ด้ว ยเกณฑ์เ ดีย วกัน กับ รายการที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ข องกลุ่ ม กิจ การ
ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่ าเช่า (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ ผู้เช่า) รับรูด้ ้วยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลา
การให้เช่า
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2.15 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยมื รับรู้เริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนที่ได้รบั หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึน้ เงินกู้ยมื วัดมูลค่าใน
เวลาต่อมาด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้จ ริง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รบั (หักด้วยต้นทุนการจัดทํ า
รายการทีเ่ กิดขึน้ ) เมื่อเทียบกับมูลค่าทีจ่ า่ ยคืนเพื่อชําระหนี้นนั ้ จะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยมื
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้ เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกู้ในกรณีท่ีมคี วามเป็ นไปได้ท่จี ะใช้วงเงินกู้
บางส่วนหรือทัง้ หมด ในกรณีน้ีคา่ ธรรมเนียมจะรอการรับรูจ้ นกระทั ่งมีการถอนเงิน หากไม่มหี ลักฐานที่มคี วามเป็ นไปได้ท่ี จะใช้
วงเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจําหน่ าย
ตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่ มกิจการไม่มีสิทธิอ ันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชํ าระหนี้ ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ในกรณี ท่ีกลุ่มกิจการมีการเจรจากับเจ้าหนี้ เงินกู้ ยืมระยะยาวเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ม ีอยู่ในปั จจุบนั
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในเงื่อนไขของเงินกู้ยมื ที่มอี ยู่ ในปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าเป็ นการ
ยกเลิกหนี้สนิ เงินกู้ยมื ระยะยาวเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึน้ จะถูกรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของกําไรหรือขาดทุนจากการ
ยกเลิกหนี้สนิ เดิม หากการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขไม่ถูกพิจารณาว่าเป็ นการยกเลิกหนี้สนิ เดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึน้
จะต้องนํ าไปปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยาวและตัดจําหน่ ายตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของเงินกู้ยืมที่มีการ
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขจะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญหากการคิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดภายใต้เงื่อนไขใหม่
รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ สุทธิดว้ ยค่าธรรมเนียมรับใด ๆ และคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม โดยมีความแตกต่าง
อย่างน้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคงเหลือของเงินกูย้ มื เดิม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูย้ มื ทีก่ ูม้ าทั ่วไปและที่กู้มาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ี
เข้าเงื่อนไขต้องนํ ามารวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นัน้ โดยสินทรัพย์ท่เี ข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ท่จี ําเป็ นต้องใช้ระยะ
เวลานานในการเตรียมสินทรัพย์นนั ้ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยมื เป็ นราคา
ทุนของสินทรัพย์ต้องสิน้ สุดลงเมื่อการดําเนินการส่วนใหญ่ท่ีจําเป็ นในการเตรียมสินทรัพย์ท่เี ข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขายได้เสร็จสิน้ ลง
รายได้จากการลงทุนทีเ่ กิดจากการนําเงินกูย้ มื ทีก่ มู้ าโดยเฉพาะ ที่ยงั ไม่ได้นําไปเป็ นรายจ่ายของสินทรัพย์ท่เี ข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็ น
การชั ่วคราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ทีส่ ามารถตัง้ ขึน้ เป็ นต้นทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื่น ๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดขึน้
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2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรูใ้ น
กําไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับรายการที่รบั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รบั รูโ้ ดยตรงไป
ยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมผี ลบังคับใช้อ ยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษทั และบริษทั ย่อ ยดําเนิ นงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อ เสีย ภาษี
ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ ในกรณีทม่ี สี ถานการณ์ทก่ี ารนํ ากฎหมายภาษีไปปฏิบตั ิ
ขึน้ อยู่กบั การตีความ และจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่ห น่ วยงาน
จัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู้ตามวิธหี นี้สนิ เมื่อเกิดผลต่างชั ่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และราคาตาม
บัญชีทแ่ี สดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการจะไม่ร บั รู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการรับรู้เริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือ รายการ
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชี
หรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มผี ลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้
ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนํ าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชําระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํ าจํานวน
ผลต่างชั ่วคราวนัน้ มาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตงั ้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั ่วคราวของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม บริษทั
ย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุ มจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั ่วคราวและ
การกลับรายการผลต่างชั ่วคราวมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ วา่ จะไม่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ได้ในอนาคต
สิน ทรัพ ย์ภ าษี เ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิน ภาษี เ งิน ได้ร อการตัด บั ญ ชี จ ะแสดงหัก กลบกัน ก็ต่ อ เมื่อ กิจ การมีสิท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนํ าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทัง้ สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษี เงินได้ท่ปี ระเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
หน่ วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดียวกันหรือหน่ วยภาษีต่างกันซึ่งตัง้ ใจจะจ่ายหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มกิจการได้จดั ให้มโี ครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานซึง่ ประกอบด้วยโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์
2.17.1 โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจัดให้มกี องทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งกําหนดให้มกี ารจ่า ยสมทบเข้ากองทุนโดยพนักงานและกลุ่มกิจการ และ
ถูกบริหาร โดยผู้จดั การกองทุ นภายนอกตามเกณฑ์และข้ อ กํ าหนดของพระราชบัญญัติกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มภี าระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานที่จะต้ องจ่ายเงินเพิม่ เมื่อได้
จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึง แม้กองทุ นไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทัง้ หมดสําหรับการให้บริการจาก
พนักงานทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั กลุ่มกิจการรับรูเ้ งินสมทบดังกล่าวเป็ นค่า ใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานในกําไรหรือ
ขาดทุนเมื่อถึงกําหนดชําระ
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2.17.2 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มกิจการจัดให้มผี ลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน โดยจํานวนเงิน
ผลประโยชน์ทพ่ี นักงานจะได้รบั จํานวนเงินผลประโยชน์ทพ่ี นักงานส่วนใหญ่จะขึน้ อยู่กบั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวน
ปี ทใ่ี ห้บริการ และค่าตอบแทน
หนี้สนิ สําหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ณ วันทีส่ น้ิ รอบระยะเวลารายงาน หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุคํานวนโดยนั กคณิตศาสตร์ประกันภัย
อิสระด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนของหลักทรัพย์รฐั บาลซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่าย
ภาระผูกพัน และวันครบกําหนดของหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ท่เี กิดขึน้ จากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะ
รับรูใ้ นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดทีเ่ กิดขึน้
ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน
2.18 การจ่ายโดยใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์
กลุ่มกิจการดําเนินโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ท่ชี ําระด้วยตราสารทุนโดยที่กลุ่มกิจการได้รบั บริการจาก
พนักงานเป็ นสิง่ ตอบแทนสําหรับตราสารทุน (สิทธิซ้อื หุ้น) ที่กลุ่มกิจการออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการให้สทิ ธิซ้ือหุน้ จะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย จํานวนรวมที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากมูลค่าของยุตธิ รรมของสิทธิซ้อื
หุน้ ทีอ่ อกให้โดย
-

รวมเงื่อนไขทางการตลาด
ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเงื่อนไขการได้รบั สิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการตลาด (เช่น ความสามารถทํากําไร การเติบโต
ของกําไรตามทีก่ ําหนดไว้ และพนักงานจะยังเป็ นพนักงานของกลุ่มกิจการในช่วงเวลาที่กําหนด) และ
รวมผลกระทบของเงื่อนไขการได้รบั สิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน (เช่น ข้อกําหนดในเรื่องการออมของพนักงาน
หรือการถือหุน้ ในช่วงระยะเวลาที่กําหนด)

เงื่อนไขผลงานทีไ่ ม่ใช่เงื่อนไขทางตลาดและเงื่อนไขการบริการจะรวมอยู่ในข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจํานวนของสิทธิซ้อื หุน้ ที่คาดว่าจะ
ได้รบั สิทธิ ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาได้รบั สิทธิซ่งึ เป็ นไปตามเงื่อนไขการได้รบั สิท ธิท่ีกําหนดไว้ กลุ่มกิจการจะ
ทบทวนการประเมินจํานวนของสิทธิซ้อื หุน้ ที่คาดว่าจะได้รบั สิทธิซ่งึ ขึ้นกับเงื่อนไขการได้รบั สิทธิท่ไี ม่ใช่เงื่อนไขการตลาด และจะ
รับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเริม่ แรกในกําไรหรือขาดทุนพร้อมกับการปรับปรุงรายการไปยังส่วนของเจ้าของ ณ
วันทีส่ น้ิ รอบระยะเวลาการรายงาน
เมื่อมีการใช้สทิ ธิกลุ่มกิจการจะออกหุน้ ใหม่ สิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั สุทธิดว้ ยต้นทุนในการทํารายการทางตรงจะบันทึกไปยังทุนเรือนหุน้
(มูลค่าตามบัญชี) และส่วนเกินมูลค่าหุน้

29

190

รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2.19 ประมาณการหนี้ สิน
2.19.1 ประมาณการหนี้สนิ ทั ่วไป
กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้ สินอันเป็ นภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือ ตามข้อ ตกลงที่จดั ทํ าไว้
อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชําระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ าจะส่งผลให้
กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจํานวนทีต่ อ้ งจ่าย
2.19.2 ประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน
กลุ่มกิจการรับรู้ประมาณการหนี้สนิ ค่ารื้อถอนด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น
ณ วันสิน้ สุดสัญญา หนี้สนิ ค่ารือ้ ถอนที่รบั รูค้ ดิ มาจากประมาณการต้นทุนค่ารือ้ ถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐ านต่าง ๆ
เช่น ระยะเวลารือ้ ถอนและอัตราเงินเฟ้ อในอนาคต มูลค่าปั จ จุบนั ของประมาณการของต้นทุนค่ารือ้ ถอนคํานวณโดยใช้
อัตราคิดลดทีป่ ระมาณขึน้ โดยผูบ้ ริหาร และแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์ทเ่ี กี่ยวข้อง
2.20 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมหากมีเหตุผลชัดเจนว่าจะได้รบั การอุดหนุ นนัน้ และกลุ่มกิจการจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดมาพร้อมกับการอุดหนุ นนัน้
กลุ่มกิจการได้รบั เงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้องกับรายได้ กล่าวคือรายได้ส่วนเพิม่ ราคาขาย (Adder) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต และการไฟฟ้ าส่วนภูม ิภ าคแห่งประเทศไทย โดยกลุ่ ม กิจการรับรู้รายได้ดงั กล่าวในกําไรหรือ
ขาดทุนอย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาซึ่งกลุ่มกิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่ได้รบั การชดเชย โดยแสดงไว้เป็ น
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้ า
2.21 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญและหุ้นบุรมิ สิทธิชนิดไถ่ถอนไม่ ได้และบริษทั สามารถกําหนดการจ่ายเงินปั น ผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็ น
ส่วนของเจ้าของ หุน้ ประเภทอื่นซึง่ รวมถึงหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดบังคับไถ่ถอนจะจัดประเภทไว้เป็ นหนี้สนิ
ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจ้าของ
โดยนําไปหักจากสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารทุนดังกล่าว
2.22 การรับรู้รายได้
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิม่ ซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรูร้ ายได้เมื่อคาดว่ ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่จี ะได้รบั
ชําระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
สําหรับสัญญาที่มหี ลายองค์ประกอบที่กลุ่ มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็ น
แต่ละภาระที่ต้องปฏิบตั ิท่แี ยกต่างหากจากกัน และต้องปั นส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้อง
ปฏิบตั ติ ามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรูร้ ายได้ของแต่ละภาระ
ทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน้ แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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รวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ จจการ
การ
สสาหรั
าหรับบปีปี สิสิ้้นนสุสุดดวัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2562
2562
รายได้จจากการขายสิ
ากการขายสินนค้ค้าา
รายได้
กลุ่ม่มกิกิจจการรั
การรับบรูรูรร้้ ายได้
ายได้จจากการขายสิ
ากการขายสินนค้ค้าา ณ
ณ จุจุดดใดจุ
ใดจุดดหนึ
หนึ่่งงของเวลาเมื
ของเวลาเมื่อ่อได้
ได้โโอนการควบคุ
อนการควบคุมมในสิ
ในสินนค้ค้าาให้
ให้แแก่ก่ลลููกกค้ค้าา ณ
ณ จุจุดดส่ส่ งงมอบ
มอบ ซึซึ่ง่ง
กลุ
การโอนการควบคุมมในสิ
ในสินนค้ค้าาเกิ
เกิดดขึขึนน้้ เมื
เมื่่ออกลุ
กลุ่ม่มกิกิจจการได้
การได้นนํําาส่ส่งงสิสินนค้ค้าาไปยั
ไปยังงจุจุดดหมายที
หมายที่ล่ลููกกค้ค้าาได้
ได้รระบุ
ะบุไไว้ว้ตตามสั
ามสัญ
ญญาโดยรายได้
ญาโดยรายได้จจากการ
ากการ
การโอนการควบคุ
ขายสินนค้ค้าาในลั
ในลักกษณะดั
ษณะดังงกล่
กล่าาวจะรั
วจะรับบรูรูตต้้ ามราคาของรายการซึ
ามราคาของรายการซึงง่่ คาดว่
คาดว่าาจะมี
จะมีสสททิิ ธิธิไได้ด้รรบบัั สุสุททธิธิจจากภาษี
ากภาษีขขาย
าย เงิ
เงินนคืคืนนและส่
และส่ววนลด
นลด
ขายสิ
รายได้ดดอกเบี
อกเบี้้ยย
รายได้
รายได้ดดอกเบี
อกเบียย้้ รัรับบรูรูตต้้ ามเกณฑ์
ามเกณฑ์คคงค้
งค้าางง เว้
เว้นนแต่
แต่จจะมี
ะมีคความไม่
วามไม่แแน่น่นนอนในการรั
อนในการรับบชํชําาระ
ระ
รายได้
รายได้เเงิงินนปัปั นนผล
ผล
รายได้
กลุ่ม่มกิกิจจการรั
การรับบรูรูรร้้ ายได้
ายได้เเงิงินนปัปั นนผลเมื
ผลเมื่อ่อเกิ
เกิดดสิสิททธิธิททจจ่่ีี ะได้
ะได้รรบบัั เงิ
เงินนปัปั นนผลนั
ผลนันน้้
กลุ
2.23 การจ่
การจ่าายเงิ
ยเงินนปัปันนผล
ผล
2.23
เงินนปัปั นนผลที
ผลที่จ่จ่า่ายไปยั
ยไปยังงผูผูถถ้้ ออืื หุหุนน้้ ของกลุ
ของกลุ่่มมกิกิจจการจะรั
การจะรับบรูรูเเ้้ ป็ป็ นนหนี
หนี้้สสนนิิ ในงบการเงิ
ในงบการเงินนในรอบระยะเวลาบั
ในรอบระยะเวลาบัญ
ญชีชีซซ่่ึึงงทีที่่ปประชุ
ระชุมมผูผูถถ้้ ออืื หุหุนน้้ ได้
ได้ออนุนุ มมตตัั ิิ
เงิ
การจ่าายเงิ
ยเงินนปัปั นนผล
ผล เงิ
เงินนปัปั นนผลระหว่
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3.2

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มกิจการบริหารความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ยโดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และจัดสรรสัดส่วนของเงินกู้ยมื
ระยะสัน้ และระยะยาวทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นอัตราดอกเบีย้ คงทีแ่ ละอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวให้สอดคล้องกับประเภทการลงทุนของกิจการ
รวมถึงใช้เครื่องมือทางการเงิน ประเภทสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย กลุ่มกิจการกู้ยืมเงินโดยส่วนใหญ่ และออกหุ้นกู้โดยมีอ ตั ราดอกเบี้ยแบบคงที่เพื่อ กําหนดจํานวนเงินที่แน่ นอนที่
กลุ่มกิจการต้องจ่ายในอนาคต

3.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจการมีการซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศและใช้สญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อเป็ น
การป้ องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนและกําหนดจํานวนเงินที่แน่ นอนที่จะต้องจ่ายในอนาคต โดย
พิจารณาถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงของอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กับอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ ปั จจุบนั
การทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จะช่วยในการบริหารความเสีย่ งที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี

3.4

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่ม กิจการไม่มคี วามเสีย่ งในด้านการให้สนิ เชื่อ ที่เ ป็ นสาระสํา คัญ กับ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เนื่ อ งจากกลุ่ม กิจการมี
รายการเงินสดและเงินฝากธนาคารกับสถาบันทางการเงินที่มคี ุณภาพ โดยกลุ่มกิจการได้วางนโยบายจํากัดรายการที่จะ เกิด
กับสถาบันการเงินใดสถาบันการเงินหนึ่งเพื่อลดความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ และจะนํ าเงินส่วนเกินไปลงทุนเฉพาะการลงทุนที่มี
ความเสีย่ งตํ่าจากประสบการณ์ในอดีตกลุ่มกิจการไม่เคยมีความสูญเสียจากเงินสดและเงินลงทุน และสําหรับรายการลูกหนี้
การค้า กลุ่มกิจการมีนโยบายที่ทําให้ม ั ่นใจได้ว่า การขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลและแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ าเป็ นการขาย
ให้แก่ลูกค้าที่มปี ระวัตสิ นิ เชื่ออยู่ในระดับที่มคี วามเหมาะสม ส่วนการขายไฟฟ้ า กลุ่มกิจการขายไฟฟ้ าให้กบั หน่ วยงานรัฐบาล
ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาว

3.5

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดํารงไว้ซ่ึงเงินสดและหลักทรัพย์ท่ีมตี ลาดรองรับอย่างเพียงพอ
ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและความสามารถในการปิ ดฐานะความเสี่ยง ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการ
ตัง้ เป้ าหมายจะดํารงความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อให้มคี วามเพียงพอ เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจ
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงได้อยูต่ ลอดเวลา
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ย
ส่
ว
นต่
า
งที
จ
่
ะต้
อ
งจ่
า
ยหรื
อที่จะ
บบัั จากสั
ญ
ญาแลกเปลี
ยย่่ นอั
ตตราดอกเบี
้ย้ยรัรับบรูรูเเ้้ ป็ป็ นนส่ส่ววนหนึ
่่งงของต้
นนทุทุนนทางการเงิ
นนหรื
ออค่ค่าาใช้
จจ่า่ายในการบริ
หหารเมื
่่ออเกิ
ดดรายการ
ได้
ร
จากสั
ญ
ญาแลกเปลี
นอั
ราดอกเบี
นหนึ
ของต้
ทางการเงิ
หรื
ใช้
ยในการบริ
ารเมื
เกิ
รายการ
ได้
รบั จากสั
ญญาแลกเปลีย่ นอัตนราดอกเบี
้ยรักบสัรูญเ้ ป็ญาแลกเปลี
นส่วนหนึ่ง่ยของต้
ทุนทางการเงิ
นหรื
อค่าใช้จบ่ารูยในการบริ
หอขาดทุ
ารเมื่อนเกิดรายการ
รายการกํ
าาไรและรายการขาดทุ
จากการเลิ
นอั
ตตนราดอกเบี
ยย้้ ก่ก่ออนกํ
าาหนดจะรั
ใใ้้ นกํ
าาไรหรื
รายการกํ
ไรและรายการขาดทุ
น
จากการเลิ
ก
สั
ญ
ญาแลกเปลี
ย
่
นอั
ราดอกเบี
นกํ
หนดจะรั
บ
รู
นกํ
ไรหรื
อ
ขาดทุ
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ ก่อนกําหนดจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนน
สัสัญ
ญาซื
้้ออขายเงิ
นนตราต่
าางประเทศล่
ววงหน้
าาช่ช่ววยป้
อองกั
นนกลุ
่่มมกิกิจจการจากการเปลี
่่ยยนแปลงของอั
ตตราแลกเปลี
่่ยยนเงิ
นนตราต่
าางประเทศ
ญาซื
ขายเงิ
ตราต่
งประเทศล่
งหน้
ยป้
งกั
กลุ
การจากการเปลี
นแปลงของอั
ราแลกเปลี
นเงิ
ตราต่
งประเทศ
สัส่วญ
ญนต่
ญาซื
้
อ
ขายเงิ
น
ตราต่
า
งประเทศล่
ว
งหน้
า
ช่
ว
ยป้
อ
งกั
น
กลุ
่
ม
กิ
จ
การจากการเปลี
่
ย
นแปลงของอั
ต
ราแลกเปลี
่
ย
นเงิ
น
ตราต่
าจากอั
งประเทศ
า
งที
จ
่
ะต้
อ
งจ่
า
ยหรื
อ
ที
จ
่
ะได้
ร
บ
ั
จากสั
ญ
ญาซื
อ
้
ขายเงิ
น
ตราต่
า
งประเทศรั
บ
รู
เ
้
ป็
น
ส่
ว
นประกอบของกํ
า
ไร
(ขาดทุ
น
)
ตตรา
ส่ส่ววนต่
า
งที
จ
่
ะต้
อ
งจ่
า
ยหรื
อ
ที
จ
่
ะได้
ร
บ
ั
จากสั
ญ
ญาซื
อ
้
ขายเงิ
น
ตราต่
า
งประเทศรั
บ
รู
เ
้
ป็
น
ส่
ว
นประกอบของกํ
า
ไร
(ขาดทุ
น
)
จากอั
นต่
า
งที
จ
่
ะต้
อ
งจ่
า
ยหรื
อ
ที
จ
่
ะได้
ร
บ
ั
จากสั
ญ
ญาซื
อ
้
ขายเงิ
น
ตราต่
า
งประเทศรั
บ
รู
เ
้
ป็
น
ส่
ว
นประกอบของกํ
า
ไร
(ขาดทุ
น
)
จากอั
ตรา
รา
แลกเปลี
ย
่
นในกํ
า
ไรหรื
อ
ขาดทุ
น
เมื
อ
่
เกิ
ด
รายการ
แลกเปลี
ย
่
นในกํ
า
ไรหรื
อ
ขาดทุ
น
เมื
อ
่
เกิ
ด
รายการ
แลกเปลีย่ นในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดรายการ
รายละเอี
ยดของอนุพพนนัั ธ์ธ์ททเเ่่ีี ป็ป็ นนเครื
่องมืออทางการเงิ
นทีก่ ลุ่มกิจการเป็ นนคูคูสส่่ ญ
ัั ญาได้
เปิ ดเผยไว้ใในหมายเหตุ
ฯ ข้อ 34
รายละเอี
รายละเอียยดของอนุ
ดของอนุพนั ธ์ทเ่ี ป็ นเครื
เครื่่อองมื
งมือทางการเงิ
ทางการเงินนทีทีกก่่ ลุลุ่่มมกิกิจจการเป็
การเป็ นคูส่ ญ
ญ
ั ญาได้
ญาได้เเปิปิ ดดเผยไว้
เผยไว้ในหมายเหตุ
นหมายเหตุฯฯ ข้ข้ออ 34
34
4 ประมาณการทางบั
ญ
ชีที่ี่สสาคั
ญ ข้ข้ออสมมติ
ฐฐานและการใช้
ดลลุุ ยพิ
นนิิ จจ
ประมาณการทางบั
ญ
44 ประมาณการทางบั
ี่ าคั
�ำคัญ
สมมติ
ฐานและการใช้ด
ยพิ
ประมาณการทางบัญ
ญชีชีททส
าคั
ญญข้ข้ออสมมติ
สมมติ
ฐานและการใช้
านและการใช้
ดดลุ ุลยพิ
ยพิ
นิจนิจ

การประมาณการ
ข้ข้ออสมมติ
ฐฐานและการใช้
ดดลลุุ ยพิ
นนิิจจ ได้
มมกกีี ารประเมิ
นนทบทวนอย่
าางต่
ออเนื
่่ อองง และอยู
่บ่บนพื
นน้้ ฐานของประสบการณ์
ใในอดี
ตต
การประมาณการ
สมมติ
านและการใช้
ยพิ
ได้
ารประเมิ
ทบทวนอย่
งต่
เนื
และอยู
นพื
ฐานของประสบการณ์
นอดี
การประมาณการ
ข้
อ
สมมติ
ฐ
านและการใช้
ด
ล
ุ
ยพิ
น
ิ
จ
ได้
ม
ก
ี
ารประเมิ
น
ทบทวนอย่
า
งต่
อ
เนื
่
อ
ง
และอยู
บ
่
นพื
น
้
ฐานของประสบการณ์
ใ
นอดี
ต
และปั
จจจัจัยยอือื่่นน ๆๆ ซึซึงง่่ รวมถึ
งงการคาดการณ์
ถถงงึึ เหตุ
กการณ์
ใในอนาคตที
่เ่เชืชื่่ออว่ว่าามีมีเเหตุ
ผผลในสถานการณ์
ขขณะนั
นน้้
และปั
รวมถึ
การคาดการณ์
เหตุ
ารณ์
นอนาคตที
หตุ
ลในสถานการณ์
ณะนั
และปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
ในระหว่
าางปี
พ.ศ.
2562
กลุ
่่มมกิกิจจการมี
กการประมาณการทางบั
ญ
ชีชีแและใช้
ขขออ้้ สมมติ
ฐฐานที
่เ่เกีกี่ย่ยวข้
อองกั
บบเหตุ
กการณ์
ใในอนาคต
ผลของการประมาณ
ในระหว่
งปี
พ.ศ.
2562
กลุ
การมี
ารประมาณการทางบั
ญ
ละใช้
สมมติ
านที
วข้
งกั
เหตุ
ารณ์
นอนาคต
ผลของการประมาณ
ในระหว่
า
งปี
พ.ศ.
2562
กลุ
่
ม
กิ
จ
การมี
ก
ารประมาณการทางบั
ญ
ชี
แ
ละใช้
ข
อ
้
สมมติ
ฐ
านที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งกั
บ
เหตุ
ก
ารณ์
ใ
นอนาคต
ผลของการประมาณ
การทางบั
ญ
ชี
อ
าจไม่
ต
รงกั
บ
ผลที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
จริ
ง
ประมาณการทางบั
ญ
ชี
ท
่
ส
ี
า
ํ
คั
ญ
และข้
อ
สมมติ
ฐ
านที
่
ม
ค
ี
วามเสี
ย
่
งอย่
า
งเป็
น
สาระสํ
าาคัคัญ
ทีที่่ออาจเป็
นน
การทางบั
ญ
ชี
อ
าจไม่
ต
รงกั
บ
ผลที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
จริ
ง
ประมาณการทางบั
ญ
ชี
ท
่
ส
ี
า
ํ
คั
ญ
และข้
อ
สมมติ
ฐ
านที
่
ม
ค
ี
วามเสี
ย
่
งอย่
า
งเป็
น
สาระสํ
ญ
าจเป็
การทางบั
ญ
ชี
อ
าจไม่
ต
รงกั
บ
ผลที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
จริ
ง
ประมาณการทางบั
ญ
ชี
ท
่
ส
ี
า
ํ
คั
ญ
และข้
อ
สมมติ
ฐ
านที
่
ม
ค
ี
วามเสี
ย
่
งอย่
า
งเป็
น
สาระสํ
า
คั
ญ
ที
่
อ
าจเป็
น
เหตุ
ใให้ห้เเกิกิดดการปรั
บบปรุ
งงยอดคงเหลื
ออของสิ
นนทรั
พพย์ย์แและหนี
้้สสนนิิ ในรอบระยะเวลาบั
ญ
ชีชีหหน้น้าา มีมีดดงงัั นีนี้้
เหตุ
การปรั
ปรุ
ยอดคงเหลื
ของสิ
ทรั
ละหนี
ในรอบระยะเวลาบั
ญ
เหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
การประมาณการด้
อยค่าาของค่
าความนิยยมม
การประมาณการด้
การประมาณการด้ออยค่
ยค่าของค่
ของค่าาความนิ
ความนิยม
กลุ
่่มมกิกิจจการทดสอบการด้
ออยค่
าาของค่
าาความนิ
ยยมทุ
กกปีปี ตามนโยบายการบั
ญ
ชีชีทท่่ไไีี ด้ด้กกล่ล่าาวในหมายเหตุ
ฯฯ ข้ข้ออ 2.11
มูมูลลค่ค่าาทีที่่คคาดว่
าาจะได้
กลุ
การทดสอบการด้
ยค่
ของค่
ความนิ
มทุ
ตามนโยบายการบั
ญ
วในหมายเหตุ
2.11
าดว่
กลุ
่
ม
กิ
จ
การทดสอบการด้
อ
ยค่
า
ของค่
า
ความนิ
ย
มทุ
ก
ปี
ตามนโยบายการบั
ญ
ชี
ท
่
ไ
ี
ด้
ก
ล่
า
วในหมายเหตุ
ฯ
ข้
อ
2.11
มู
ล
ค่
า
ที
่
ค
าดว่
าจะได้
จะได้
รัรับบคืคืนนของหน่
ว
ยสิ
น
ทรั
พ
ย์
ท
่
ก
ี
่
อ
ให้
เ
กิ
ด
เงิ
น
สดพิ
จ
ารณาจากการคํ
า
นวณมู
ล
ค่
า
จากการใช้
มู
ล
ค่
า
จากการใช้
ค
ํ
า
นวณจากประมาณการ
ของหน่
ว
ยสิ
น
ทรั
พ
ย์
ท
่
ก
ี
่
อ
ให้
เ
กิ
ด
เงิ
น
สดพิ
จ
ารณาจากการคํ
า
นวณมู
ล
ค่
า
จากการใช้
มู
ล
ค่
า
จากการใช้
ค
ํ
า
นวณจากประมาณการ
รักระแสเงิ
บคืนของหน่
วยสิ
ทรังพจากประมาณการทางการเงิ
ย์ท่กี ่อ ให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํ
านวณมู
าจากการใช้
มูจลากสิ
ค่าจากการใช้
คํารนวณจากประมาณการ
นนสดซึ
่่งงอ้อ้นาางอิ
นนซึซึ่่งงครอบคลุ
มมอายุ
กกลค่ารให้
ปประโยชน์
นนทรั
พพย์ย์ใในธุ
่่ยยวกั
บบการพั
ฒ
นา
กระแสเงิ
สดซึ
งอิ
ง
จากประมาณการทางการเงิ
ครอบคลุ
อายุ
ารให้
ระโยชน์
จ
ากสิ
ทรั
นธุ
รร กิกิกิจจจเกี
เกี
วกั
การพั
ฒ
นา
กระแสเงิ
น
สดซึ
่
ง
อ้
า
งอิ
ง
จากประมาณการทางการเงิ
น
ซึ
่
ง
ครอบคลุ
ม
อายุ
ก
ารให้
ป
ระโยชน์
จ
ากสิ
น
ทรั
พ
ย์
ใ
นธุ
เกี
่
ย
วกั
บ
การพั
ฒ
นา
และผลิ
ต
แบตเตอรี
ไ
่
ฟฟ้
า
ในประเทศสาธารณรั
ฐ
จี
น
(ไต้
ห
วั
น
)
ตามที
ก
่
ล่
า
วไว้
ใ
นหมายเหตุ
ฯ
ข้
อ
15
และผลิ
ต
แบตเตอรี
ไ
่
ฟฟ้
า
ในประเทศสาธารณรั
ฐ
จี
น
(ไต้
ห
วั
น
)
ตามที
ก
่
ล่
า
วไว้
ใ
นหมายเหตุ
ฯ
ข้
อ
15
และผลิตแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ าในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 15
หากประมาณการอั
ตตราคิ
ดดลดในการทดสอบการด้
ออยค่
าาของค่
าาความนิ
ยยมเพิ
่ม่ม ขึขึ้้นนร้ร้ออยละ
1.0
ต่ต่ออปีปี กลุ
่่มม กิกิจจการยั
งงคงไม่
มม ีคีค่่าาเผื
่่ออ
หากประมาณการอั
ราคิ
ลดในการทดสอบการด้
ยค่
ของค่
ความนิ
มเพิ
ยละ
1.0
กลุ
การยั
คงไม่
เผื
หากประมาณการอั
ต
ราคิ
ด
ลดในการทดสอบการด้
อ
ยค่
า
ของค่
า
ความนิ
ย
มเพิ
ม
่
ขึ
้
น
ร้
อ
ยละ
1.0
ต่
อ
ปี
กลุ
่
ม
กิ
จ
การยั
ง
คงไม่
ม
ค
ี
่
า
เผื
่อ
การด้
ออยค่
าาของค่
าาความนิ
ยยมที
ตต่่ ออ้้ งรั
บบรูรูใใ้้ นงบการเงิ
นนรวมสํ
าาหรั
บบปีปี สสนน้้ิิ สุสุดดวัวันนทีที่่ 31
ธัธันนวาคม
พ.ศ.
2562
การด้
ยค่
ของค่
ความนิ
มที
งรั
นงบการเงิ
รวมสํ
หรั
31
วาคม
พ.ศ.
2562
การด้อยค่าของค่าความนิยมทีต่ อ้ งรับรูใ้ นงบการเงินรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การจั
การความเสีย่ ่่ยยงในส่
งในส่วววนของทุ
นของทุนน
55 การจั
ดดการความเสี
5 การจั
การจัดดการความเสี
การความเสี่ยงในส่
งในส่วนของทุ
นของทุน
วัวัตตถุถุปประสงค์
ขของกลุ
่่มมกิกิจจการในการบริ
หหารทุ
นนของบริ
ษษททัั นันันน้้ เพื
่่ออดํดําารงไว้
ซซ่่งงึึ ความสามารถในการดํ
าาเนิ
นนงานอย่
าางต่
ออเนื
่่ อองของกลุ
่่มมกิกิจจการ
องกลุ
การในการบริ
ารทุ
ของบริ
เพื
รงไว้
ความสามารถในการดํ
เนิ
งานอย่
งต่
เนื
งของกลุ
วัเพืต่อถุสร้
ประสงค์
ระสงค์
ข
องกลุ
่
ม
กิ
จ
การในการบริ
ห
ารทุ
น
ของบริ
ษ
ท
ั
นั
น
้
เพื
่
อ
ดํ
า
รงไว้
ซ
่
ง
ึ
ความสามารถในการดํ
า
เนิ
น
งานอย่
า
งต่
อ
เนื
่
อ
งของกลุ
่มกิจนการ
การ
า
งผลตอบแทนต่
อ
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
้
น
และเป็
น
ประโยชน์
ต
่
อ
ผู
ท
้
่
ม
ี
ส
ี
ว
่
นได้
เ
สี
ย
อื
่
น
และเพื
่
อ
ดํ
า
รงไว้
ซ
ง
่
ึ
โครงสร้
า
งของทุ
น
ที
่
เ
หมาะสมเพื
่
อ
ลดต้
ทุทุนน
เพื
่
อ
สร้
า
งผลตอบแทนต่
อ
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
้
น
และเป็
น
ประโยชน์
ต
่
อ
ผู
ท
้
่
ม
ี
ส
ี
ว
่
นได้
เ
สี
ย
อื
่
น
และเพื
่
อ
ดํ
า
รงไว้
ซ
ง
่
ึ
โครงสร้
า
งของทุ
น
ที
่
เ
หมาะสมเพื
่
อ
ลดต้
น
เพื
่
อ
สร้
า
งผลตอบแทนต่
อ
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
้
น
และเป็
น
ประโยชน์
ต
่
อ
ผู
ท
้
่
ม
ี
ส
ี
ว
่
นได้
เ
สี
ย
อื
่
น
และเพื
่
อ
ดํ
า
รงไว้
ซ
ง
่
ึ
โครงสร้
า
งของทุ
น
ที
่
เ
หมาะสมเพื
่
อ
ลดต้
น
ทุน
ของเงิ
นนทุทุนน
ของเงิ
ของเงินทุน
ในการดํ
าารงไว้
หหรืรืออปรั
บบโครงสร้
าางของทุ
นน กลุ
่่มมกิกิจจการมี
แแนวทางในการปฏิ
บบตตัั หหิิ ลายประการ
เช่
นน การปรั
บบนโยบายการจ่
าายเงิ
นนปัปั นนผล
ในการดํ
รงไว้
ปรั
โครงสร้
งของทุ
กลุ
การมี
นวทางในการปฏิ
ลายประการ
เช่
การปรั
นโยบายการจ่
ยเงิ
ในการดํ
า
รงไว้
ห
รื
อ
ปรั
บ
โครงสร้
า
งของทุ
น
กลุ
่
ม
กิ
จ
การมี
แ
นวทางในการปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
ลายประการ
เช่
น
การปรั
บ
นโยบายการจ่
า
ยเงิ
นปั นผล
ผล
ให้
แ
ก่
ผ
ถ
ู
้
อ
ื
หุ
น
้
การคื
น
ทุ
น
ให้
แ
ก่
ผ
ถ
ู
้
อ
ื
หุ
น
้
และการออกหุ
น
้
ใหม่
เป็
น
ต้
น
ให้
แ
ก่
ผ
ถ
ู
้
อ
ื
หุ
น
้
การคื
น
ทุ
น
ให้
แ
ก่
ผ
ถ
ู
้
อ
ื
หุ
น
้
และการออกหุ
น
้
ใหม่
เป็
น
ต้
น
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ และการออกหุน้ ใหม่ เป็ นต้น
33
33
33
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

195

รายได้ของส่วนงาน
ค่าใช้จา่ ยของส่วนงาน
กําไรทางบัญชีทเ่ี กิดขึน้ จากการรวมธุรกิจ
ทีด่ ําเนินการสําเร็จโดยไม่มกี ารโอนสิง่ ตอบแทน สุทธิ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และการร่วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

3,213
(3,255)
(42)

3,448
(3,589)
(141)

ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ าย
น้ามันไบโอดีเซล
ล้านบาท
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

120

-

230
(110)

199

-

298
(99)

ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ าย
กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ล้านบาท
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

7,742

-

10,983
(3,241)

5,233

-

7,692
(2,459)

ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ าย
ไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์
และพลังงานลม
ล้านบาท
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

(335)

-

25
(360)

(220)

-

50
(270)

ธุรกิ จให้คาปรึกษา
พลังงานทดแทน
ล้านบาท
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

(14)
(1,370)

-

268
(1,624)

(6)
(80)

895

341
(1,310)

สานักงานใหญ่และอื่นๆ
ล้านบาท
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

(14)
6,016
11
6,027

-

14,954
(8,924)

พ.ศ. 2562

34

(6)
5,090
(29)
5,061

895

11,594
(7,393)

รวม
ล้านบาท
พ.ศ. 2561

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กลุ่มกิจการมีส่วนงานที่รายงานสีส่ ่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนงานธุรกิจผลิตและจําหน่ ายนํ้ ามันไบโอดีเซล ส่วนงานธุรกิจผลิตและจําหน่ า ยกลีเซอรีนบริสุทธิ ์ ส่วนงานธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม และส่วนงานธุรกิจให้คําปรึกษาพลังงานทดแทน ผู้มอี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มกิจการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรก่อนภาษีเงินได้ ซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดกําไรก่อนภาษีเงินได้ในงบการเงิน

อมูลลจ�จำาแนกตามส่
นรวมนรวม
66 ข้อข้มู
แนกตามส่ววนงาน
นงาน- งบการเงิ
- งบการเงิ

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ธุรกิ จผลิ ต
ธุรกิ จผลิ ต
และจาหน่ าย
และจ
าหน่
าย
ไฟฟ้
าพลั
งงาน
ธุรกิ จให้
ไฟฟ้ าพลังงาน
ธุรกิ จให้
แสงอาทิ ตย์และ
คาปรึกษา สานักงานใหญ่
แสงอาทิ
ตย์และ พลังงานทดแทน
คาปรึกษา สานักและอื
งานใหญ่
พลังงานลม
่นๆ
พลังงานลม พลังงานทดแทน
และอื่นๆ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
พ.ศ.
2562
พ.ศ.
2562
พ.ศ.
2562
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

ธุรกิ จผลิ ต
ธุรกิ จผลิ ต
และจาหน่ าย
าหน่เซล
าย
น้ามัและจ
นไบโอดี
น้ามันไบโอดีเซล
ล้านบาท
ล้านบาท
พ.ศ.
2562
พ.ศ. 2562

ธุรกิ จผลิ ต
ธุรกิาหน่
จผลิาตย
และจ
และจาหน่ าย
กลีเซอรีน
กลีบริ
เซอรี
สุทนธิ์
บริ สุทธิ์
ล้านบาท
ล้านบาท
พ.ศ.
2562
พ.ศ. 2562

3,448
3,448

230
230

10,983
10,983

-

251
251

14,912
14,912

3,4483,448

230230

10,98310,983

25
25
25
25

17
17
268
268

42
42
14,954
14,954

จังหวะการรับรูร้ ายได้
จัเมืง่อหวะการรั
รูร้ ายได้ ต่ อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน้
ปฏิบตั ติ บามภาระที
เมื
อ
่
ปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามภาระที
งปฏิบตั เิ สร็จสิน้
ตลอดช่วงเวลาทีป่ ฏิบตั ต่ ติ อ้ าม
ตลอดช่
ว
งเวลาที
ป
่
ฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
าม
ภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ภาระทีต่ ขอ้ องส่
งปฏิวบนงาน
ตั ิ
รวมรายได้
รวมรายได้ของส่วนงาน

รวม
รวม
ล้านบาท
ล้านบาท
พ.ศ.
2562
พ.ศ. 2562

ข้อมูลรายได้ตามส่วนงานสํา หรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉ บับที่ 18 เรื่องรายได้
ข้อมูลรายได้ตามส่วนงานสํา หรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉ บับที่ 18 เรื่องรายได้
ดังนัน้ ข้อมูลรายได้ตามส่วนงานทีแ่ สดงในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
ดังนัน้ ข้อมูลรายได้ตามส่วนงานทีแ่ สดงในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
กลุ่มกิจการมีรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์สว่ นใหญ่ท่ตี งั ้ ในประเทศไทยและรายได้ส่วนใหญ่ของ
กลุ่มกิจการมีรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์สว่ นใหญ่ท่ตี งั ้ ในประเทศไทยและรายได้ส่วนใหญ่ของ
กลุ่มกิจการเกิดขึน้ ในประเทศไทย
กลุ่มกิจการเกิดขึน้ ในประเทศไทย
ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จํานวน 6 ราย จากส่วนงานธุรกิจผลิตและ
ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จํานวน 6 ราย จากส่วนงานธุรกิจผลิตและ
จําหน่ ายนํ้ ามันไบโอดีเซล และส่วนงานธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งมีรายการกับกลุ่มกิจการ
จําหน่ ายนํ้ ามันไบโอดีเซล และส่วนงานธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งมีรายการกับกลุ่มกิจการ
คิดเป็ นเงินประมาณร้อยละ 93 ของรายได้ทงั ้ หมด หรือเป็ นจํานวน 13,875 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 จํานวน 6 ราย จากส่วนงานธุรกิจ
คิดเป็ นเงินประมาณร้อยละ 93 ของรายได้ทงั ้ หมด หรือเป็ นจํานวน 13,875 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 จํานวน 6 ราย จากส่วนงานธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ ายนํ้ ามันไบโอดีเซล และส่วนงานธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งมีรายการกับ
ผลิตและจําหน่ ายนํ้ ามันไบโอดีเซล และส่วนงานธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งมีรายการกับ
กลุ่มกิจการคิดเป็ นเงินประมาณร้อยละ 93 ของรายได้ทงั ้ หมด หรือเป็ นจํานวน 10,747 ล้านบาท)
กลุ่มกิจการคิดเป็ นเงินประมาณร้อยละ 93 ของรายได้ทงั ้ หมด หรือเป็ นจํานวน 10,747 ล้านบาท)
77 เงิเงินสดและรายการเที
นสดและรายการเทียยบเท่
บเท่าเงิ
าเงินนสด
สด
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

8,285,472
8,285,472
145,223,860
145,223,860
9,875,442,288
9,875,442,288
10,028,951,620
10,028,951,620

676,123
676,123
141,953,328
141,953,328
5,335,940,998
5,335,940,998
5,478,570,449
5,478,570,449

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
54,124
54,124
45,321,190
45,321,190
5,214,905,716
5,214,905,716
5,260,281,030
5,260,281,030

34,956
34,956
37,811,633
37,811,633
506,828,721
506,828,721
544,675,310
544,675,310

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่เป็ นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่เป็ นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี )
ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี )

35
35
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
88 เงิเงินนฝากสถาบั
ฝากสถาบันการเงินที่ใช้เเป็ป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินฝากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการจํานวน 166.31 ล้านบาทและของบริษทั จํานวน 98.13 ล้านบาท
(พ.ศ. 2561 เงินฝากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการและของบริษทั จํานวน 129.70 ล้านบาทและของบริษทั จํานวน 100.77 ล้านบาท)
ได้ใช้เป็ นหลักประกันการออกหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ และเงินฝากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการจํานวน 11.53 ล้านบาท
(พ.ศ. 2561 จํานวน 43.99 ล้านบาท) ได้ใช้เป็ นหลักประกันเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน โดยเงินฝากสถาบันการเงินมีอตั รา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 0.66 ถึงร้อยละ 1.07 ต่อปี (พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.38 ต่อปี )
99 ลูลูกกหนี
หนี้ก้ การค้
ารค้าาสุสุททธิธิ
ลูกหนี้การค้า สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม เป็ นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น ซึง่ สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชําระได้ดงั นี้

ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระ 3 เดือนถึง 6 เดือน
เกินกําหนดชําระ 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า สุทธิ

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

2,644,167,983
17,858,040
7,569,370
10,308,802
(14,146,180)
2,665,758,015

1,650,657,913
192,073
1,384,415
5,737,603
(7,122,018)
1,650,849,986

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
321,655,322
321,655,322

190,695,815
190,695,815

10
หนี้อ้ อื่นื่น
10 ลูลูกกหนี

ลูกหนี้อ่นื

- กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุฯ ข้อ 35.3)
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซอ้ื ยังไม่ถงึ กําหนด
เงินมัดจําค่าสินค้า
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อ่นื

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

8,159,754

26,333,620

32,565

18,102,275

87,810,374
364,908,085
29,191,656
16,793,033
2,647,452
509,510,354

72,279,370
472,644,976
31,467,452
223,426
24,350,717
16,764,461
644,064,022

209,009,715
36,378,023
10,000
935,095
1,254,435
463,011
248,082,844

163,865,368
51,184,401
789,272
55,754,999
23,174,373
404,129
313,274,817
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บริ
ษทั พลังปงานบริ
สทุ ธิ์ จากัดนรวมและงบการเงิ
(มหาชน)
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
11
11 สินค้าคงเหลื
คงเหลืออสุสุททธิธิ
11 สิ นค้าคงเหลือ สุทธิ

วัตถุดบิ
วังานระหว่
ตถุดบิ างทํา
งานระหว่
สินค้าสําเร็าจงทํรูปา
สิอะไหล่
นค้าสํแาละวั
เร็จรูสปดุซ่อมบํารุง
อะไหล่และวัสดุซ่อมบํารุง
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของวัตถุดบิ
หัก ค่ค่าาเผื
ลดมูลลค่ค่าาของวั
ตถุดบิ างทํา
เผื่่ออการปรั
การปรับบลดมู
ของงานระหว่
ค่ค่าาเผื
ลดมูลลค่ค่าาของสิ
ของงานระหว่
เผื่่ออการปรั
การปรับบลดมู
นค้าสําเร็าจงทํรูปา
ค่ค่าาเผื
การปรับบลดมู
ลดมูลลค่ค่าาของอะไหล่
ของสินค้าสํแาละวั
เร็จรูสปดุซ่อมบํารุง
เผื่อ่อการปรั
าเผื่อการปรั
สินค้าค่คงเหลื
อ สุทธิบลดมูลค่าของอะไหล่และวัสดุซ่อมบํารุง
สินค้าคงเหลือ สุทธิ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินรวม
งบการเงิ
รวม
พ.ศ.น2561
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

130,045,311
130,045,311
271,588,588
271,588,588
333,299,339
333,299,339
56,251,269
56,251,269
791,184,507
791,184,507
(13,750,785)
(13,750,785)
(4,458,914)
(4,458,914)
(12,897,047)
(12,897,047)
(2,399,851)
(2,399,851)
757,677,910
757,677,910

75,128,957
75,128,957
125,741,046
125,741,046
126,016,737
126,016,737
29,733,683
29,733,683
356,620,423
356,620,423
(21,077,750)
(21,077,750)
(1,376,850)
(1,376,850)
(4,203,783)
(4,203,783)329,962,040329,962,040

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
งบการเงิ
การ
พ.ศ.
2562 นเฉพาะกิ
พ.ศ. จ2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
46,729,509
46,729,509
74,445,659
74,445,659
75,315,870
75,315,870
14,146,109
14,146,109
210,637,147
210,637,147
(7,650,081)
(7,650,081)-(2,399,851)(2,399,851)
200,587,215
200,587,215

44,010,628
44,010,628
50,143,331
50,143,331
36,050,575
36,050,575
12,899,984
12,899,984
143,104,518
143,104,518
(15,989,866)
(15,989,866)--127,114,652127,114,652

12 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
12 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ย่อยย บริ
บริษษทั ัทร่ร่ววมและการร่
มและการร่ววมค้
มค้าา
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (หมายเหตุฯ ข้อ 12.2)
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (หมายเหตุฯ ข้อ 12.2)
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (หมายเหตุฯ ข้อ 12.3)
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (หมายเหตุฯ ข้อ 12.3)
เงินลงทุนในการร่วมค้า (หมายเหตุฯ ข้อ 12.4)
เงิ
นลงทุนนลงทุ
ในการร่
วมค้
อ 12.4) วมค้า
รวมเงิ
นในบริ
ษทัา ย่(หมายเหตุ
อย บริษทั ฯร่วข้มและการร่
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมค้า

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินรวม
งบการเงิ
รวม
พ.ศ.น2561
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

1
1
69,530,375
69,530,375
30,665,924
30,665,924
100,196,300
100,196,300

1
1
11

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
การ
พ.ศ.งบการเงิ
2562 นเฉพาะกิ
พ.ศ. จ2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
24,072,837,448
24,072,837,448
43,285,440
43,285,440
24,116,122,888
24,116,122,888

22,538,018,916
22,538,018,916
8,754,240
8,754,240
22,546,773,156
22,546,773,156
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
12.1 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมค้า สามารถวิ เคราะห์ได้ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
การเรียกชําระทุนเพิม่ ของการร่วมค้า
การเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

1
70,151,055
34,531,200
(14,259,073)
12,439,095
(2,665,978)
100,196,300

919,861,053
(911,134,445)
(6,306,673)
(2,419,934)
1

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
การเพิม่ ทุนและการเรียกชําระค่าหุน้ เพิม่ ของบริษทั ย่อย
การเรียกชําระทุนเพิม่ ของการร่วมค้า
ราคาตามบัญชีปลายปี

22,546,773,156
738,319,152
796,499,380
34,531,200
24,116,122,888

17,643,750,489
950,475,860
3,952,546,807
22,546,773,156
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
12.1.1 การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดงั ต่อไปนี้
บริษทั ย่อ ยทีบ่ ริษทั ถือ หุ้นทางตรง
การเรียกชําระค่าหุน้ เพิม่
ในระหว่างปี คณะกรรมการของบริษทั ย่อยได้ม ีมติอนุ มตั เิ รียกชําระค่าหุน้ ส่วนที่ยงั เรียกไม่ครบ และบริษทั ได้จ่ายชําระ
ค่าหุน้ ดังกล่าวแล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ย่อย

จานวนหุ้น
(ล้านหุ้น)

อัตราหุ้นค่าหุ้น
ที่เรียกชาระ
(บาทต่อหุ้น)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

183.52
183.52

0.17
0.18

31.20
33.03

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

9.00
20.00

1.11
4.00

9.99
80.00

บริษทั กรีน เทคโนโลยี รีเสิรช์ จํากัด

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

7.20
7.20

1.50
4.20

10.80
30.24

บริษทั อีเอ ไบโอ อินโนเวชัน่ จํากัด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

40.00
40.00
40.00

5.00
1.25
1.25

200.00
50.00
50.00

บริษทั ไมน์ โมบิลติ ี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

39.99
39.99

5.00
2.50

199.95
99.98

บริษทั อีวนี าว จํากัด

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

0.07

7.50

0.56

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

0.10

7.50

0.75

บริ ษทั ย่อย
บริษทั ลม นายางกลัก จํากัด
บริษทั ไมน์ โมบิลติ ี รีเสิรช์ จํากัด

บริษทั สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จํากัด

จานวนเงิ นรวม
(ล้านบาท)

796.50

การจัดตัง้ และการเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
EA BVI Holding Limited
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บริษทั ได้จดั ตัง้ EA BVI Holding Limited ซึ่งเป็ นบริษทั จดทะเบียนในหมู่เกาะ
บริติชเวอร์จิน และมีทุ นจดทะเบียนจํานวน 20,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ บริษทั มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั EA BVI Holding Limited เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิ
ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ย่อยดังกล่าวจากจํานวน 200,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็ นจํานวน 500,000 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 30,000 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ สามัญของบริษทั EA BVI Holding Limited สําหรับ
หุน้ สามัญจํานวน 20,000 หุน้ และสําหรับหุน้ สามัญออกใหม่จํานวน 30,000 หุน้ ในราคามูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็ นจํานวน
เงินรวม 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 16.04 ล้านบาท
39
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษทั ไมน์ โมบิลติ ี รีเสิรช์ จํากัด
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไมน์ โมบิลติ ี รีเสิรช์ จํากัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ิ
ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ย่อ ยดังกล่าวจากจํานวน 100 ล้านบาท เป็ นจํานวน 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จาํ นวน 20,000,000 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยบริษทั ย่อยเรียกชําระค่าหุ้นส่วนแรก ในราคา
หุน้ ละ 2.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 50 ล้านบาท บริษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 เมษายน
พ.ศ. 2562 และบริษทั ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จํากัด ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 เมษายน
พ.ศ. 2562
Amita Technologies Inc.
ในระหว่างปี Amita Technologies Inc. ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนจากจํานวน 985.78 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน เป็ นจํานวน
1,472.49 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 48,671,906 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 เหรียญดอลลาร์ ไต้หวัน ในมูลค่าที่ตราไว้บวกส่ว นเพิ่มหุ้นละ 28 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็ นจํานวนเงินรวม
1,362.81 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวันหรือเทียบเท่ า 1,344.28 ล้านบาท ทัง้ นี้ กลุ่มกิจการได้ซ้ือหุ้นสามัญออกใหม่ของ
Amita Technologies Inc. จํานวน 33,894,000 หุน้ ในราคามูลค่าที่ตราไว้บวกส่วนเพิม่ หุน้ ละ 28 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน
คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 949.03 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่ า 967.51 ล้านบาท (ส่วนของบริษ ัทจํานวน
588.35 ล้านบาท และส่วนของบริษทั ย่อยจํานวน 379.16 ล้านบาท) การเพิม่ ทุนและการซื้อหุ้นเพิม่ ทุนดังกล่าวทําให้
สัดส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มกิจการลดลงจากร้อยละ 77.21 เป็ นร้อยละ 74.71 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว ดังนัน้ กลุ่ม
กิจการรับรูก้ ารเพิม่ ขึน้ ของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมจํานวน 367.58 ล้านบาท และรับรูส้ ่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 8.32 ล้านบาทในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวม
และบริษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
บริษทั อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จํากัด
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ในประเทศไทยและมีทุ นจดทะเบียน 100,000 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษ ัทมีส ดั ส่วนการถือหุ้น
ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว บริษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.50 บาท สําหรับ
หุน้ จํานวน 99,997 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 0.25 ล้านบาท
บริษทั สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียน 100,000 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุ้นในอัตรา
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว บริษทั ได้จ่ายชําระค่ าหุ้นในราคาหุ้นละ 2.50 บาท สําหรับ
หุน้ จํานวน 99,997 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 0.25 ล้านบาท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษทั สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จํากัด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ถอื หุ้นได้มมี ติ
อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ย่อยดังกล่ าวจากจํานวน 1 ล้านบาท เป็ นจํานวน 10 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน 900,000 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยบริษทั ย่อยเรียกชําระทุนจดทะเบียน ในราคาหุน้ ละ
10 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 9 ล้านบาท บริษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และบริษทั สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์จาํ กัด ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษทั อีวนี าว จํากัด
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั อีวนี าว จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย
และมีทุนจดทะเบียน 100,000 หุน้ ในราคามูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 74.99
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว บริษทั ได้จา่ ยชําระค่าหุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.50 บาท สําหรับหุน้ จํานวน 74,987 หุน้
คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 0.19 ล้านบาท
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั อีวนี าว จํากัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริษทั ย่อยดังกล่ าวจากจํานวน 1 ล้านบาท เป็ นจํานวน 50 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน
4,900,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษทั ย่อยเรียกชําระทุนจดทะเบียน ในราคาหุน้ ละ 10 บาทต่อหุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนของการลงทุนของบริษทั จํานวน 36.74 ล้านบาท บริษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 และบริษทั อีวนี าว จํากัด ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษทั ไมน์ โมบิลติ ี คอร์ปอเรชั ่น จํากัด
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไมน์ โมบิลติ ี คอร์ปอเรชั ่น จํากัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติ
อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ย่อ ยดังกล่าวจากจํานวน 400 ล้านบาท เป็ นจํานวน 550 ล้านบาท โดยการออก
หุน้ สามัญใหม่จํานวน 15,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษทั ย่อยเรียกชําระค่าหุน้ ส่วนแรก ในราคา
หุน้ ละ 2.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 37.50 ล้านบาท บริษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 และบริษ ัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ป อเรชัน่ จํ า กัด ได้จ ดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น กับ กระทรวงพาณิ ช ย์เ มื่อ วัน ที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
12.1.2 การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดงั ต่อไปนี้
บริษทั ร่วมที่ถือโดยกลุ่มกิ จการ
Zept Inc.
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้อื เงินลงทุนใน Zept Inc. โดยการชําระค่าหุน้ สามัญออกใหม่
ของบริษทั ดังกล่าวสําหรับหุ้น จํานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 48.19 ของหุ้น ที่ออกและชําระแล้ว
ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 10 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน
หรือเทียบเท่า 10.16 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 Zept Inc. ได้ออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูล้ งทุนอื่นเป็ นจํานวน 1,333,333 หุน้ ในมูลค่า
ที่ตราไว้บวกส่วนเพิ่มหุ้นละ 15 เหรียญดอลลาร์ไต้ หวัน คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 19.99 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้ หวัน
หรือเทียบเท่ า 19.60 ล้านบาท ทํ าให้สดั ส่วนของกลุ่มกิจการใน Zept Inc. ลดลงจากร้อยละ 48.19 เป็ นร้อยละ 45.28
กลุ่มกิจการได้ร บั รู้กําไรจากการลดสัดส่วนดังกล่าวเป็ นจํานวน 8.57 ล้านบาท โดยแสดงรายการรวมอยู่ในรายได้อ่ืน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
Wan Meng Automatic Precision Co., Ltd.
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้อื เงินลงทุนใน Wan Meng Automatic Precision Co., Ltd. โดย
ชําระค่าหุน้ สามัญออกใหม่ของบริษทั ดังกล่าวสําหรับหุน้ จํานวน 1,296,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 36.04 ของหุน้ ที่
ออกและชําระแล้ว ในราคามูลค่าที่ตราไว้บวกส่วนเพิม่ หุ้นละ 30 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 38.88
ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่า 39.99 ล้านบาท
บริษทั ทีเอฟ เทค จํากัด
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้อื เงินลงทุนในบริษทั ทีเอฟ เทค จํากัด โดยชําระค่าหุน้ สามัญออกใหม่
ของบริษทั ดังกล่าวสําหรับหุน้ จํานวน 2,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุน้ ที่ออกและชําระแล้ว ในราคามูลค่า
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยบริษทั ดังกล่าวได้เรียกชําระค่าหุน้ ส่วนแรก ในราคาหุน้ ละ 25 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงิน
รวม 20 ล้านบาท
12.1.3 การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดงั ต่อไปนี้
Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. (เดิม Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd.)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั จ่ายเงินล่วงหน้าในการเพิม่ ส่วนได้เสียในการร่วมค้าตามสัดส่วนเดิมของบริษทั
ให้แก่ Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd. เป็ นจํานวน 1,060,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า
34.53 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 44.00 ของส่วนได้เสียทัง้ หมด
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd. ได้เพิม่ ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ให้แก่ผู้ลงทุนอื่นเป็ นจํานวน 600,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 19.55 ล้านบาท ทําให้สดั ส่วนของบริษทั ใน
Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd. ลดลงจากร้อยละ 44.00 เป็ นร้อยละ 36.67 กลุ่มกิจการได้รบั รูก้ ําไรจาก
การลดสัดส่วนดังกล่าวเป็ นจํานวน 3.87 ล้านบาท โดยแสดงรายการรวมอยู่ในรายได้อ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของ Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd.
คณะกรรมการได้มมี ติเปลี่ยนชื่อการร่วมค้าจาก Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd. เป็ น Shenzhen Atess
Power Technology Co., Ltd. (Atess) ซึง่ ได้แก้ไขชื่อการร่วมค้าดังกล่าวแล้วในข้อบังคับของการร่วมค้าในวันเดียวกัน
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ประเภทธุรกิ จ

บริษทั พลังงานมหานคร จํากัด
บริษทั กรีน เทคโนโลยี รีเสิรช์ จํากัด
บริษทั ไมน์ โมบิลติ ี รีเสิรช์ จํากัด
บริษทั เอ็นเนอร์ย่ี บียอนด์ รีเสิร์ช จํากัด
บริษทั อีเอ ไบโอ อินโนเวชัน่ จํากัด
บริษทั ไมน์ โมบิลติ ี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

บริษทั อีเอ โซล่า จํากัด
บริษทั อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จํากัด
บริษทั เอ็นเนอร์จี โซลูชนั ่
เมเนจเมนท์ จํากัด
บริษทั อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง จํากัด
บริษทั ลม นายางกลัก จํากัด
บริษทั ลม ก้าวหน้า จํากัด
บริษทั ลม ทศภูมิ จํากัด
บริษทั เอ็มมา คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริษทั เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จํากัด

บริษทั สุรชัย (1997) จํากัด

ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ให้คาํ ปรึกษาในโครงการเกีย่ วกับพลังงานไฟฟ้ า
จากแสงอาทิตย์และจากพลังงานลม
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ า
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ า
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ า
ลงทุนในกลุม่ ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ า
วิจยั และพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้ า (ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)
ให้บริการสถานีอดั ประจุไฟฟ้ า
วิจยั และพัฒนานํ้ามันไบโอดีเซล
วิจยั และพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ า
วิจยั และพัฒนาแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ า (ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)

รายละเอียดเกีย่ วกับบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ้นทางตรง ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย

12.2 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

50.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
50.00
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
50.00
99.99
50.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

49.00
99.99
99.99

99.90

49.00
99.99
99.99

99.90

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยบริ ษทั
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

2.11
-

-

51.00
-

-

2.11
-

-

51.00
-

-

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

100,000
99,040
230,000
5,075
400,100
437,500

7,383,700
1,879,500
1,879,500
1,670,000
50
1

313,030
5,590,000
109,999

231,550

100,000
58,000
90,010
5,075
100,100
100,074

7,383,700
1,815,268
1,879,500
1,670,000
50
1

313,030
5,590,000
109,999

231,550

วิ ธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

-

3,373,445
-

69,450
1,302,470
-

-
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-

2,686,729
-

51,474
1,196,260
-

-

เงิ นปันผลระหว่างปี
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
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บริการเรือโดยสารและการท่องเทีย่ ว
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)
บริการเกีย่ วกับการกําจัดขยะทุกประเภท
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)
ผลิตและจําหน่ายยานยนต์ไฟฟ้ า และบริการขนส่งสาธารณะ
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)

ประเภทธุรกิ จ

-

22,538,019

-

4,745,365

-

-

-

-

4,745,365

-

-

-

3,934,463

-

-

-

-

3,934,463

-

-

-

เงิ นปันผลระหว่างปี
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
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เงินลงทุนในบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษัทจํานวน 1 บาท บันทึกบัญชีตามวิธรี าคาทุนและยังมิได้นํามาจัดทํางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวไม่มนี ยั สําคัญต่อกลุ่มกิจการ

-

-

24,072,837

-

-

รวมเงินลงทุนและเงินปั นผลในบริษทั ย่อย

3,091,662

19,446,357

-

-

-

3,091,662

3,680,012

20,376,790

37,495

10,000

250

3,696,047

100.00

-

-

-

-

วิ ธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

-

-

95.00

ลงทุนในกลุม่ ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ า
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจพัฒนา ผลิต
และจําหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้ า

9.10

-

-

-

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

16,035

95.00

65.61

77.21

-

-

-

พัฒนา ผลิตและจําหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้ า

74.99

99.99

99.99

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยบริ ษทั
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

Amita Technologies Inc.
(จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน))
EA Con Dao (SG) Pte. Ltd
(จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศสิงคโปร์)
EA BVI Holding Limited
(จัดตัง้ ขึน้ ในหมู่เกาะบริตชิ เวอร์จน้ิ )
รวม

รายละเอียดเกีย่ วกับบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ้นทางตรง ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในต่างประเทศ

รวม

บริษทั อีวนี าว จํากัด

บริษทั สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จํากัด

บริษทั อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จํากัด

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนในบริษทั เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จํากัด
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษทั ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อหุน้ สามัญของบริษทั เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จํากัด จํานวน 19,998 หุน้ ใน
ราคาหุน้ ละ 0.00005 บาท คิดเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 1 บาท (Purchase Price) จากผู้ถอื หุน้ เดิม ซึ่งมีสดั ส่วนในการถือหุ้นสามัญใน
บริษทั ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุ นจดทะเบียนทัง้ หมด บริษทั ดังกล่า วมีวตั ถุประสงค์หลักในการดําเนิ นธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ เดิม ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
มีการกําหนดข้อตกลงทีจ่ ะจ่ายค่าหุน้ เพิม่ เติมในราคา Revised Purchase Price หากสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังนี้
1. บริษทั เทพสถิต วิน ด์ฟาร์ม จํากัด ต้อ งสามารถเข้า ทํ าประโยชน์ ในที่ดนิ เช่าจากสํานักงานการปฏิรู ปที่ดินจัง หวัดชัยภู ม ิ
เพื่อดําเนินการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ ากังหันลม
2. บริษทั เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จํากัด ประสบความสําเร็จในการหาแหล่งเงินทุนสําหรับการก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ ากังหันลม
ทัง้ นี้ ราคา Revised Purchase Price หมายถึง ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้กบั ผูข้ ายหุน้ Pro Ventum International GmbH
(PVI) และ Pro Ventum International (Thailand) Co., Ltd. คิดเป็ นเงิน 90 ล้านบาท หักด้วยหนี้สนิ ของบริษทั เทพสถิต วินด์
ฟาร์ม จํากัด ทีม่ ี ณ วันทีท่ ําสัญญาซือ้ ขายหุน้
ในกรณีท่ีไม่สามารถดํา เนิ นโครงการได้ บริษทั ไม่ต้อ งจ่ายชําระค่าหุ้นเพิม่ เติมและไม่ม ีข้อ ผูกพันที่ต้อ งชําระหนี้ สินที่ม ีกบั PVI
และ Pro Ventum International (Thailand) Co., Ltd.
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ศาลปกครองสูงสุดได้อ่า นคําพิพากษาลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ให้เพิกถอนมติของ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดชัยภูมทิ ่เี ห็นชอบกําหนดให้พ้นื ที่ตําบลบ้านไร่ อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ ซึ่งเป็ นเขตปฏิรูป
ทีด่ นิ และเป็ นพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าชัน้ 1 บีตามมติของคณะรัฐมนตรีให้เป็ นพืน้ ทีเ่ พื่อกิจการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ า ซึ่งได้อนุ ญาตให้บริษทั
เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จํากัดใช้พ้นื ที่ดงั กล่าวเพื่อดําเนิ นกิจการติดตัง้ กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยวิธกี ารเช่า ดังนัน้ มีผลทํ าให้
บริษ ัท เทพสถิต วิน ด์ฟ าร์ ม จํ า กัด ไม่ ส ามารถเข้ า ทํ า ประโยชน์ ใ นที่ดิน เช่ า จากสํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิน จัง หวัด ชัย ภู มิ
เพื่อดําเนินการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ ากังหันลม ทัง้ นี้ จากคําพิพากษาดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบทําให้บริษทั ต้องมีภาระผูกพัน
เพิม่ เติมอย่างมีสาระสําคัญ
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บริษทั อีเอ สเตชัน่ จํากัด

บริษทั อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

บริษทั อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จํากัด
บริษทั อีเอ โซล่า ลําปาง จํากัด
บริษทั นายางกลัก พัฒนา จํากัด
บริษทั นายางกลัก พลังลม จํากัด
บริษทั เบญจรัตน์ พัฒนา จํากัด
บริษทั โป่ งนก พัฒนา จํากัด
บริษทั บ้านชวน พัฒนา จํากัด
บริษทั เปย์ป๊อป จํากัด

บริษทั อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2 จํากัด

บริษทั สุรชัย (1997) โซล่าร์ จํากัด
บริษทั อีเอ โซล่า พิษณุ โลก จํากัด
บริษทั อีเอ วินด์ หาดกังหัน 1 จํากัด

ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม
ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)
ผลิตและจําหน่ายแบตเตอรี่ไฟฟ้ า
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)
ให้บริการสถานีบริการอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้ า
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)

รายละเอียดเกีย่ วกับบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ้นทางอ้อม ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยบริ ษทั
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท
ล้านบาท

99.94

99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.97

99.99

99.99
99.99
99.99

99.94

99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.97

99.99

99.99
99.99
99.99

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วิ ธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

เงิ นปันผลระหว่างปี
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
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Amita New Technology Pte. Ltd
(จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศสิงคโปร์)
Sun Field Investments Co., Ltd
(จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศซามัว)
EA (BVI) 1 Limited
(จัดตัง้ ขึน้ ในหมู่เกาะบริตชิ เวอร์จน้ิ )
EA (BVI) 2 Limited
(จัดตัง้ ขึน้ ในหมู่เกาะบริตชิ เวอร์จน้ิ )

-

ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ไฟฟ้ า

ลงทุนในกลุ่มธุรกิจพัฒนา ผลิตและจําหน่ายแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ า

ลงทุนในกลุ่มธุรกิจพัฒนา ผลิตและจําหน่ายแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ า

-

-

-

-

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยบริ ษทั
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายแบตเตอรี่ไฟฟ้ า

รายละเอียดเกีย่ วกับบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุ้นทางอ้อม ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในต่างประเทศ

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

100

100

100

100

-

-

100

100

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

-

-

วิ ธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

-

-

-

-
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-

-

-

-

เงิ นปันผลระหว่างปี
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่ มีสาระสาคัญ
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยแต่ละรายที่มสี ่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุมที่มสี าระสําคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ จํานวนทีเ่ ปิ ดเผยสําหรับบริษทั ย่อยแต่ละรายแสดงด้วยจํานวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
งบแสดงฐานะการเงิ นโดยสรุป
Amita Technologies Inc.
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

บริ ษทั พลังงานมหานคร จากัด
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

รวม
พ.ศ. 2561
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สุทธิ

2,286,173,860
123,239,502
2,162,934,358

1,875,678,658
101,305,842
1,774,372,816

235,052,200
2,602,791
232,449,409

404,004,853
4,667,493
399,337,360

2,521,226,060
125,842,293
2,395,383,767

2,279,683,511
105,973,335
2,173,710,176

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สุทธิ

1,083,158,562
18,973,862
1,064,184,700

302,535,162
6,685,527
295,849,635

319,742,985
2,410,846
317,332,139

177,748,169
1,244,889
176,503,280

1,402,901,547
21,384,708
1,381,516,839

480,283,331
7,930,416
472,352,915

สินทรัพย์สุทธิ

3,227,119,058

2,070,222,451

549,781,548

575,840,640

3,776,900,606

2,646,063,091

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม

1,237,244,596

961,437,494

244,046,878

256,577,927

1,481,291,474

1,218,015,421

บริ ษทั พลังงานมหานคร จากัด
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

รวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
Amita Technologies Inc.
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
ขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

210,296,485
(146,657,544)
(42,992,219)
(189,649,763)

270,655,277
(168,399,941)
(38,666,599)
(207,066,540)

4,179,608
(26,149,589)
90,497
(26,059,092)

3,679,281
(19,782,462)
(294,294)
(20,076,756)

214,476,093
(172,807,133)
(42,901,722)
(215,708,855)

274,334,558
(188,182,403)
(38,960,893)
(227,143,296)

ขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม

(101,397,979)

(109,425,163)

(12,531,050)

(9,624,962)

(113,929,029)

(119,050,125)

-

-

-

-

-

-

เงินปั นผลจ่ายให้กบั ส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบกระแสเงินสดโดยสรุป
Amita Technologies Inc.
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดต้นปี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปี

210
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บริ ษทั พลังงานมหานคร จากัด
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

รวม
พ.ศ. 2561
บาท

(251,085,089)

(44,688,582)

(41,280,889)

(44,456,154)

(292,365,978)

(89,144,736)

(811,423,145)

(83,776,691)

(139,377,710)

(149,885,866)

(950,800,855)

(233,662,557)

1,390,592,171

1,399,752,037

-

390,000,000

1,390,592,171

1,789,752,037

328,083,937

1,271,286,764

(180,658,599)

195,657,980

147,425,338

1,466,944,744

1,547,306,702

305,619,217

387,728,014

192,070,034

1,935,034,716

497,689,251

(43,714,324)

(29,599,279)

-

-

(43,714,324)

(29,599,279)

1,831,676,315

1,547,306,702

207,069,415

387,728,014

2,038,745,730

1,935,034,716
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลิตกระแสไฟฟ้ าจากแผงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ลอยนํ้าและบนหลังคา
(ยังไม่ได้เริม่ ดําเนินงานเชิงพาณิชย์)

ประเภทธุรกิ จ

กลุ่มกิจการไม่มหี นี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วม

บริษทั ร่วมทัง้ หมดเป็ นบริษทั จํากัด และหุน้ ของบริษทั ร่วมไม่มรี าคาเสนอซือ้ ขายในตลาด

บริษทั ร่วมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
Zept Inc.
พัฒนา ออกแบบ และประกอบระบบยานยนต์ไฟฟ้ า
Wan Meng Automatic Precision Co., Ltd. จําหน่ายอุปกรณ์และเครือ่ งจักรเกีย่ วกับงานไฟฟ้ า
รวม

บริษทั ร่วมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย
บริษทั ทีเอฟ เทค จํากัด

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

12.3 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45.28
36.04

40.00

-

-

สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือ
โดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

10,163
39,988
70,151

20,000

-

-

ราคาทุน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

13,540
35,990
69,530

20,000

-

-

วิ ธีส่วนได้เสีย
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

-

-

50

-

-

เงิ นปันผลระหว่างปี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นรวม
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จําหน่ายอุปกรณ์และเครือ่ งจักรเกีย่ วกับงานไฟฟ้ า

ประเภทธุรกิ จ

36.67

44.00

สัดส่วนของเงิ นลงทุนที่ถือ
โดยกลุ่มกิ จการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

กลุ่มกิจการไม่มหี นี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า

Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. เป็ นบริษทั จํากัด และเงินลงทุนของบริษทั นี้ไม่มรี าคาเสนอซือ้ ขายในตลาด

กิจการร่วมค้าทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศจีน
Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd.
(เดิม Shenzhen Growatt Power Technology
Co., Ltd.)
รวม

รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

12.4 เงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

8,754

8,754

43,285

43,285

ราคาทุน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

30,666

30,666

-

-

-

-
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-

-

วิ ธีส่วนได้เสีย
เงิ นปันผลระหว่างปี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
13
อสังงหาริ
นนสุทสุธิทธิ
13 อสั
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์เพืเพื่ออ่ การลงทุ
การลงทุ
งบการเงินรวม

ที่ดิน
บาท

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

-

42,047,226
(7,341,709)
34,705,517

42,047,226
(7,341,709)
34,705,517

มูลค่ายุตธิ รรม

-

38,990,000

38,990,000

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

-

34,705,517
(2,100,550)
32,604,967

34,705,517
(2,100,550)
32,604,967

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

-

42,047,226
(9,442,259)
32,604,967

42,047,226
(9,442,259)
32,604,967

มูลค่ายุตธิ รรม

-

38,990,000

38,990,000

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

38,790,830
38,790,830

32,604,967
(2,100,553)
30,504,414

32,604,967
38,790,830
(2,100,553)
69,295,244

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

38,790,830
38,790,830

42,047,226
(11,542,812)
30,504,414

80,838,056
(11,542,812)
69,295,244

มูลค่ายุตธิ รรม

52,265,790

38,990,000

91,255,790
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
อาคารและส่วน
ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร
รวม
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

999,820,278
999,820,278

42,047,226
(7,341,709)
34,705,517

1,041,867,504
(7,341,709)
1,034,525,795

มูลค่ายุตธิ รรม

1,018,143,881

38,990,000

1,057,133,881

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

999,820,278
5,519,987
(3,050,000)
1,002,290,265

34,705,517
(2,100,550)
32,604,967

1,034,525,795
5,519,987
(3,050,000)
(2,100,550)
1,034,895,232

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

1,002,290,265
1,002,290,265

42,047,226
(9,442,259)
32,604,967

1,044,337,491
(9,442,259)
1,034,895,232

มูลค่ายุตธิ รรม

1,122,171,831

38,990,000

1,161,161,831

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

1,002,290,265
8,472,839
(322,438)
1,010,440,666

32,604,967
(2,100,553)
30,504,414

1,034,895,232
8,472,839
(322,438)
(2,100,553)
1,040,945,080

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

1,010,440,666
1,010,440,666

42,047,226
(11,542,812)
30,504,414

1,052,487,892
(11,542,812)
1,040,945,080

มูลค่ายุตธิ รรม

1,130,644,670

38,990,000

1,169,634,670
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทั เป็ นที่ดนิ ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษทั ย่อยเช่า
เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ดําเนินการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้ าพลังงานลม และเป็ นอาคารพาณิ ชย์ท่ีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้
บริษทั ย่อยและกิจการอื่นเช่าเพื่อใช้เป็ นอาคารสํานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการเป็ นที่ดนิ ที่ยงั มิได้มวี ตั ถุประสงค์ในการใช้งาน และ
เป็ นอาคารพาณิชย์ทม่ี วี ตั ถุประสงค์เพื่อให้กจิ การอื่นเช่าเพื่อใช้เป็ นอาคารสํานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทั ไม่ได้นําอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักทรัพย์
คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน
จํานวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน ได้แก่

รายได้คา่ เช่า

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

720,000

924,020

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
58,336,279

58,462,517
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1,077,917,100
1,077,917,100
1,077,917,100
5,519,989
1,083,437,089
1,083,437,089
1,083,437,089

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
เพิม่ ขึน้ จากการเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเป็ นบริษทั ย่อย
ปรับปรุงประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่าย สุทธิ
โอนเปลีย่ นประเภทสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบงการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ที่ดิน
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

1414 ทีที่ด่ดิ นินอาคาร
ปกรณ์
สุทธิสุทธิ
อาคารและอุ
และอุ
ปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

789,789,891
(204,393,123)
585,396,768

602,216,703
2,063,618
13,549,158
(2)
913,750
(33,019,228)
(327,231)
585,396,768

740,096,162
(137,879,459)
602,216,703

อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
บาท

2,592,001,962
(1,407,233,661)
1,184,768,301

973,664,916
101,329,917
82,094,478
507,298
(70,532,646)
397,588,474
(297,796,916)
(2,087,220)
1,184,768,301

1,829,431,792
(855,766,876)
973,664,916

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
บาท

33,437,407,728
(4,337,174,901)
29,100,232,827

30,504,112,075
6,307,558
(27,625,712)
(34,565,537)
27,086,107
(1,375,081,664)
29,100,232,827

33,477,512,619
(2,973,400,544)
30,504,112,075

โรงไฟฟ้ า สถานี ย่อย
และระบบส่ง
พลังงานไฟฟ้ า
และส่วนประกอบ
โรงไฟฟ้ า
บาท

173,959,074
(110,306,053)
63,653,021

79,841,979
7,294,077
5,191,996
(2,582,781)
(6,919)
251,084
(26,190,368)
(146,047)
63,653,021

143,624,147
(63,782,168)
79,841,979

อุปกรณ์สานักงาน
เครื่องตกแต่ง
คอมพิ วเตอร์
และยานพาหนะ
บาท

15,569,723,926
15,569,723,926

1,981,809,837
13,940,230,528
80,762,802
(4,780,000)
(425,839,415)
(2,459,826)
15,569,723,926

1,981,809,837
1,981,809,837

งานระหว่างก่อสร้าง
บาท

55

53,646,319,670
(6,059,107,738)
47,587,211,932

35,219,562,610
14,062,745,687
181,598,434
(27,118,414)
(2,582,781)
(109,885,104)
(1,732,088,176)
(5,020,324)
47,587,211,932

39,250,391,657
(4,030,829,047)
35,219,562,610

รวม
บาท

งบการเงิ นรวม
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(505,923)
102,978,840
(40,559,961)
(545,090)
656,029,779

(322,438)
236,087
1,234,053,691
1,234,053,691
1,234,053,691

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
892,965,228
(236,935,449)
656,029,779

585,396,768
9,265,145

789,789,891
(204,393,123)
585,396,768

อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
บาท

1,083,437,089
150,702,953

1,083,437,089
1,083,437,089

ที่ดิน
บาท

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนค่าก่อสร้างสถานีไฟฟ้ าแรงสูงเป็ นสิทธิการใช้
ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ า (หมายเหตุฯ ข้อ 16)
ปรับปรุงประมาณการหนี้สนิ ค่ารือ้ ถอน
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่าย สุทธิ
โอนเปลีย่ นประเภทสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

2,985,427,782
(1,742,562,259)
1,242,865,523

698,688
(13,943)
(373,093)
255,334,111
(323,130,233)
(3,528,271)
1,242,865,523

1,184,768,301
129,109,963

2,592,001,962
(1,407,233,661)
1,184,768,301

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
บาท

53,284,452,401
(6,333,804,006)
46,950,648,395

1,214,111,593
(2,637,237)
18,549,498,578
(1,997,223,217)
46,950,648,395

29,100,232,827
86,665,851

33,437,407,728
(4,337,174,901)
29,100,232,827

โรงไฟฟ้ า สถานี ยอ่ ย
และระบบส่ง
พลังงานไฟฟ้ า
และส่วนประกอบ
โรงไฟฟ้ า
บาท

212,488,541
(134,816,795)
77,671,746

(98,662)
11,184,300
(27,706,001)
(330,376)
77,671,746

63,653,021
30,969,464

173,959,074
(110,306,053)
63,653,021

อุปกรณ์สานักงาน
เครือ่ งตกแต่ง
คอมพิ วเตอร์
และยานพาหนะ
บาท

1,209,825,753
1,209,825,753

(893,021,349)
(18,919,231,916)
(6,342,082)
1,209,825,753

15,569,723,926
5,458,697,174

15,569,723,926
15,569,723,926

งานระหว่างก่อสร้าง
บาท

56

59,819,213,396
(8,448,118,509)
51,371,094,887

(893,021,349)
1,214,810,281
(13,943)
(3,937,353)
(2,388,619,412)
(10,745,819)
51,371,094,887

47,587,211,932
5,865,410,550

53,646,319,670
(6,059,107,738)
47,587,211,932

รวม
บาท

งบการเงิ นรวม
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55,788,998
55,788,998

55,788,998
55,788,998

55,788,998
55,788,998

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนเปลีย่ นประเภทสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
158,598,142
(86,369,231)
72,228,911

80,001,980
192,662
(7,965,731)
72,228,911

158,405,480
(78,403,500)
80,001,980

อาคารและ
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร
บาท
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

908,516,583
(654,854,717)
253,661,866

334,367,639
514,047
(81,219,820)
253,661,866

908,002,536
(573,634,897)
334,367,639

เครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์
บาท

46,349,910
(24,638,770)
21,711,140

25,545,075
2,331,474
(6,165,409)
21,711,140

44,018,436
(18,473,361)
25,545,075

19,596,676
19,596,676

8,633,935
11,155,403
(192,662)
19,596,676

8,633,935
8,633,935

อุปกรณ์สานักงาน
เครื่องตกแต่ง
คอมพิวเตอร์
และยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง
บาท
บาท

57

1,188,850,309
(765,862,718)
422,987,591

504,337,627
14,000,924
(95,350,960)
422,987,591

1,174,849,385
(670,511,758)
504,337,627

รวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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55,788,998
55,788,998

55,788,998
55,788,998

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ตัดจําหน่าย สุทธิ
โอนเปลีย่ นประเภทสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

55,788,998
55,788,998

171,305,709
(94,792,355)
76,513,354

72,228,911
2,847,271
9,860,296
(8,423,124)
76,513,354

158,598,142
(86,369,231)
72,228,911

อาคารและ
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร
บาท
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

910,712,989
(725,278,591)
185,434,398

253,661,866
2,154,921
(8,046)
70,785
(70,445,128)
185,434,398

908,516,583
(654,854,717)
253,661,866

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
บาท

71,493,258
(33,286,353)
38,206,905

21,711,140
23,232,838
1,910,510
(8,647,583)
38,206,905

46,349,910
(24,638,770)
21,711,140

23,307,984
23,307,984

19,596,676
15,552,899
(11,841,591)
23,307,984

19,596,676
19,596,676

อุปกรณ์สานักงาน
เครื่องตกแต่ง
คอมพิวเตอร์
และยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง
บาท
บาท

58

1,232,608,938
(853,357,299)
379,251,639

422,987,591
43,787,929
(8,046)
(87,515,835)
379,251,639

1,188,850,309
(765,862,718)
422,987,591

รวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้นทุนการกู้ยมื ของกลุ่มกิจการจํานวน 26.17 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 ต้นทุนการกู้ยมื ของ
กลุ่มกิจการจํานวน 75.66 ล้านบาท) เกิดจากเงินกู้ยมื ที่มีวตั ถุประสงค์ท ั ่วไปและได้บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสินทรัพย์และรวมอยู่ใน
รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี ในงบการเงินรวม กลุ่มกิจการใช้อตั ราการตัง้ ขึน้ เป็ นทุนร้อยละ 0.66 (พ.ศ. 2561 ร้อยละ 3.28) ในการ
คํานวณต้นทุนทีร่ วมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้นําที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ซ่งึ มีราคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 762.69 ล้านบาท
ไปจดจํานองและจํานํ าเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ ต่างๆ กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง (พ.ศ. 2561 จํานวน 814.85
ล้านบาท) (หมายเหตุฯ ข้อ 21.1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะ
มีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการ
แปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชี สุทธิ

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

4,685,530
(2,108,783)

125,841,905
(107,276,879)

-

-

2,576,747

(1,475,946)
17,089,080

-

-

15 ค่ค่าาความนิ
ความนิยยม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

936,523,595
936,523,595

-

-

-

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
การได้มาซึง่ บริษทั ย่อย
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

936,523,595
(46,715,165)
889,808,430

962,545,540
(26,021,945)
936,523,595

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

889,808,430
889,808,430

936,523,595
936,523,595

-

59
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กลุ่มกิจการพิจารณาว่า หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด (CGU) คือธุรกิจพัฒนา ผลิตและจําหน่ายแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ า
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจําทุกปี โดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสด ซึ่งพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวใช้ประมาณการ
กระแสเงินสดซึง่ อ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 7 ปี ซึ่งได้รบั อนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหาร กระแสเงินสดหลังจากปี ท่ี 7
ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวในตารางข้างล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบ โตเฉลี่ยของธุรกิจที่
หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดนัน้ ดําเนินงานอยู่
ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดงั ต่อไปนี้
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลด

ร้อยละ
ร้อยละ

2
10.14

ฝ่ ายบริหารพิจารณาว่าอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักที่ใช้สอดคล้อ งกับการคาดการณ์ อตั ราการเติบโตที่ร วมอยู่ในรายงาน
ของอุตสาหกรรม และอัตราคิดลดทีใ่ ช้เป็ นอัตราทีส่ ะท้อนถึงความเสีย่ งซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิด
เงินสดนัน้

60

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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277,869,390
(13,464,184)
(6,866,409)
257,538,797

805,776,301
(39,043,957)
(21,614,021)
745,118,323
784,162,280
(39,043,957)
745,118,323

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
271,002,981
(13,464,184)
257,538,797

-

-

-

-

สิ ทธิ บตั ร เครือ่ งหมายสิ นค้า
บาท
บาท

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
เพิม่ ขึน้ จากการเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมเป็ นบริษทั ย่อย
การตัดจําหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

16
ย์ไย์ม่ไมม่ีตมวั ีตตน
สุทธิสุทธิ
16 สิสินนทรั
ทรัพพ
ัวตน

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1,016,006,177
(124,128,877)
891,877,300

(40,632,054)
891,877,300

932,509,354
-

1,016,006,177
(83,496,823)
932,509,354

สิ ทธิ การใช้
ระบบสายส่ง
กระแสไฟฟ้ า
บาท

42,461,197
(10,543,370)
31,917,827

(1,698,448)
31,917,827

33,616,275
-

42,461,197
(8,844,922)
33,616,275

สิ ทธิ ในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ า
บาท

25,138,328
(10,463,857)
14,674,471

3,778,531
(4,015,999)
(844,675)
14,674,471

11,036,824
4,719,790

15,673,867
(4,637,043)
11,036,824

-

-

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรม
ที่อยู่ในขัน้ ตอน
คอมพิวเตอร์
การพัฒนา
บาท
บาท

61

2,138,770,963
(197,644,245)
1,941,126,718

1,087,424,222
(98,854,642)
(29,325,105)
1,941,126,718

977,162,453
4,719,790

1,074,141,241
(96,978,788)
977,162,453

รวม
บาท

งบการเงินรวม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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(13,008,554)
(13,459,415)
231,070,828

(37,722,703)
(37,327,585)
670,068,035

750,163,093
(80,095,058)
670,068,035

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
258,741,336
(27,670,508)
231,070,828

257,538,797
-

271,002,981
(13,464,184)
257,538,797

745,118,323
-

784,162,280
(39,043,957)
745,118,323

สิ ทธิ บตั ร เครือ่ งหมายสิ นค้า
บาท
บาท

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนค่าก่อสร้างสถานีไฟฟ้ าแรงสูงเป็ นสิทธิการใช้
ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ า (หมายเหตุฯ ข้อ 14)
ตัดจําหน่าย สุทธิ
การตัดจําหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1,909,027,526
(194,096,320)
1,714,931,206

893,021,349
(69,967,443)
1,714,931,206

891,877,300
-

1,016,006,177
(124,128,877)
891,877,300

สิ ทธิ การใช้
ระบบสายส่ง
กระแสไฟฟ้ า
บาท

42,461,197
(12,241,818)
30,219,379

(1,698,448)
30,219,379

31,917,827
-

42,461,197
(10,543,370)
31,917,827

สิ ทธิ ในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ า
บาท

48,643,029
(16,898,935)
31,744,094

(1,056,075)
(6,435,078)
(125,302)
31,744,094

14,674,471
24,686,078

25,138,328
(10,463,857)
14,674,471

114,750,511
114,750,511

114,750,511

114,750,511

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรม
ที่อยู่ในขัน้ ตอน
คอมพิวเตอร์
การพัฒนา
บาท
บาท
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3,123,786,692
(331,002,639)
2,792,784,053

893,021,349
(1,056,075)
(128,832,226)
(50,912,302)
2,792,784,053

1,941,126,718
139,436,589

2,138,770,963
(197,644,245)
1,941,126,718

รวม
บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

13,309,814
(3,129,427)
10,180,387

สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
การตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

10,180,387
2,006,138
(1,479,393)
10,707,132

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

15,315,951
(4,608,819)
10,707,132

สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ตัดจําหน่าย สุทธิ
การตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

10,707,132
3,120,640
(1,056,075)
(1,639,462)
11,132,235

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

17,380,517
(6,248,282)
11,132,235
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
17
ภาษีเเงิงินได้รรอการตัดบัญญชีชี
17 ภาษี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ่ี ะใช้
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ่ี ะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ่ี ะจ่าย
ชําระภายใน 12 เดือน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจ่ี ะจ่าย
ชําระเกินกว่า 12 เดือน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

1,555,669

2,419,859

1,555,669

2,419,859

74,140,447
75,696,116

62,286,683
64,706,542

6,182,610
7,738,279

6,182,610
8,602,469

(10,649,494)

(10,649,494)

-

-

(169,578,278)
(180,227,772)

(189,881,930)
(200,531,424)

-

-

(104,531,656)

(135,824,882)

7,738,279

8,602,469

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้มา
จากการรวมธุรกิจทีด่ าํ เนินการสําเร็จโดย
ไม่มกี ารโอนสิง่ ตอบแทน
ภาษี (เพิม่ ) ลดในกําไรหรือขาดทุน
ภาษีลดโดยตรงไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

(135,824,882)

68,776,389

8,602,469

3,962,898

21,135,826
10,157,400
(104,531,656)

(216,729,138)
2,673,539
3,758,242
5,696,086
(135,824,882)

(864,190)
7,738,279

637,793
4,001,778
8,602,469
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3,758,242
6,630,153

2,419,859
2,419,859
(864,190)
1,555,669

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ภาษี (เพิม่ ) ลดในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

6,630,153
6,630,153

1,542,364
1,329,547

2,951,923
(532,064)

ประมาณการ
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ภาษี (เพิม่ ) ลดในกําไรหรือขาดทุน
ภาษีลดบันทึกโดยตรงไปยังกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการ
ปรับลด
มูลค่าสิ นค้า
บาท

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

30,789,058
(7,199,666)
23,589,392

30,789,058

15,913,104
14,875,954

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
บาท

69,471
69,471

69,471

69,471
-

24,878,337
19,053,430
43,931,767

24,878,337

13,243,066
11,635,271

สิ ทธิ การใช้
ระบบสายส่ง
ประมาณการ
กระแสไฟฟ้ า หนี้ สินค่ารือ้ ถอน
บาท
บาท

(80,336)
(80,336)

(80,336)

(80,336)

หนี้ สินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน
บาท

-

-

35,056,461
(35,056,461)

ผลขาดทุน
ทางภาษี
บาท

65

64,706,542
10,989,574
75,696,116

3,758,242
64,706,542

68,776,389
(7,828,089)

รวม
บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สิ ทธิ บตั ร เครื่องหมายสิ นค้า
บาท
บาท

งบการเงินรวม
รวม
บาท

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้มาจากการรวมธุรกิจ
ทีด่ าํ เนินการสําเร็จโดยไม่มกี ารโอนสิง่ ตอบแทน
ภาษีลดในกําไรหรือขาดทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

-

-

161,155,260
(7,808,791)
(4,322,804)
149,023,665

55,573,878
(2,692,837)
(1,373,282)
51,507,759

216,729,138
(10,501,628)
(5,696,086)
200,531,424

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ภาษีลดในกําไรหรือขาดทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

149,023,665
(7,544,541)
(7,465,517)
134,013,607

51,507,759
(2,601,711)
(2,691,883)
46,214,165

200,531,424
(10,146,252)
(10,157,400)
180,227,772

ค่าเผื่อการปรับลด
มูลค่าสิ นค้า
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ประมาณการ
ผลประโยชน์
พนักงาน
รวม
บาท
บาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ภาษีลด (เพิม่ ) ในกําไรหรือขาดทุน
ภาษีลดบันทึกโดยตรงไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

2,951,923
(532,064)
2,419,859

1,010,975
1,169,857
4,001,778
6,182,610

3,962,898
637,793
4,001,778
8,602,469

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ภาษีเพิม่ ในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

2,419,859
(864,190)
1,555,669

6,182,610
6,182,610

8,602,469
(864,190)
7,738,279
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
18
ทรัพ
พย์ย์ไไม่ม่หหมุมุนนเวี
นอืน
18 สิสินนทรั
เวียยนอื
่่น สุสุททธิธิ

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
ภาษีซอ้ื รอขอคืน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ อุปกรณ์และสินทรัพย์
เงินทดรองจ่าย
เงินมัดจําระยะยาว
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ดี นิ
เงินค่าอากรขาเข้ารอรับคืน
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

76,436,496
23,804,731
486,094,812
26,263,090
22,402,850
7,659,727
19,625,222
44,664,345
(8,909,508)
698,041,765

57,739,762
164,158,104
22,369,062
31,384,397
19,263,949
31,292,994
326,208,268

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
25,257,533
11,491,998
22,306,229
2,870,372
7,659,727
1,087,214
(8,909,508)
61,763,565

6,468,851
1,434,061
2,870,372
10,516,398
21,289,682

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จํานวน 8.91 ล้านบาท เป็ นการตัง้ สํารองค่าเผื่อสําหรับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุ ดบิ จากผูข้ ายรายหนึ่ง
ซึง่ ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดบิ และคืนเงินจ่ายล่วงหน้าในจํานวนดังกล่าวให้แก่บริษทั ได้เนื่องจากประสบปั ญหาทางการเงิน
19
ระยะสั้นน้ จากสถาบั
จากสถาบันนการเงิ
19 เงิเงินนกูกู้ย้ยืมระยะสั
การเงินน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินประกอบด้วยเงินกู้ยมื ดังต่อไปนี้

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สนิ ตามทรัสต์รซี ที
ตั ๋วแลกเงิน
เลตเตอร์ออฟเครดิต
รวมเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

645,835,869
14,026,600
659,862,469

387,412,393
332,480,413
1,097,122,222
1,817,015,028

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
482,886,986
482,886,986

385,000,000
332,480,413
1,097,122,222
1,814,602,635

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยทรัสต์รซี ที สกุลเงินบาทจํานวน 645.84 ล้านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.50 ถึงร้อยละ 4.53 ต่อปี และเลตเตอร์ออฟเครดิตสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันจํานวน 14 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
หรือเทียบเท่ า 14.03 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากตั ๋วสัญญาใช้เงินสกุลเงินบาทจํานวน 385 ล้านบาท และสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐจํานวน 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 0.57 ล้านบาท และสกุลเงินเยนจํานวน 6.21 ล้านเยน หรือเทียบเท่า
1.84 ล้านบาท และทรัสต์รซี ที สกุลเงินบาทจํานวน 332.48 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 ถึงร้อยละ 2.11 ต่อปี ส่วนเงินกู้ยมื
ระยะสัน้ ในรูปของตั ๋วแลกเงินสกุลเงินบาทจํานวน 1,097.12 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.86 ถึงร้อยละ 1.95 ต่อปี ) เงินกู้ยืม
ดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ เครื่องจักรบางส่วนของบริษทั และบริษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุด
67
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษทั มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือสําหรับเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากตั ๋วสัญญาใช้เงินสกุลเงินบาท
จํานวน 1,596 ล้านบาท เลตเตอร์ออฟเครดิตสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันจํานวน 6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ทรัสต์รซี ีทสกุลเงินบาทจํานวน
1,155 ล้านบาท และวงเงินรวมสินเชื่อทางการค้าสกุลเงินบาทจํานวน 3,062 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 ตั ๋วสัญญาใช้เงินสกุลเงินบาท จํานวน
1,211 ล้านบาท และสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันจํานวน 17 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และทรัสรีซที สกุลเงินบาท จํานวน 1,361 ล้านบาท)
การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
กระแสเงินสด:
เงินกูย้ มื ระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
การเปลีย่ นแปลงรายการทีม่ ใิ ช่เงินสด:
เพิม่ ขึน้ จากการเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมเป็ นบริษทั ย่อย
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการ
แปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

1,817,015,028

882,009,880

1,814,602,635

882,009,880

8,150,946,615 5,522,037,770
(9,307,937,046) (4,628,246,402)

7,932,797,861
(9,264,513,510)

5,522,037,770
(4,589,445,015)

-

41,700,598

-

-

(162,128)
659,862,469

(486,818)
1,817,015,028

482,886,986

1,814,602,635

20
เจ้าาหนี
หนี้ออน
20 เจ้
ื่ น

เจ้าหนี้อ่นื - กิจการอื่น
- กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุฯ ข้อ 35.3)
ภาษีขายทีย่ งั ไม่ถงึ กําหนด
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
รายได้รบั ล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อ่นื

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

146,225,646

49,934,998

37,690,831

28,938,814

156,617,891
79,556,972
74,913,765
220,610,922
38,652,439
19,163,674
735,741,309

93,260,675
61,012,550
126,442,587
111,671,503
16,131,712
2,094,740
460,548,765

58,936,114
5,382,551
23,783,900
1,868,384
191,760,955
56,960,839
229,200
376,612,774

6,582,879
1,392,481
16,702,249
4,281,598
85,145,205
53,192
143,096,418
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2121 เงิ
เงิน
นกูกู้ย้ยืมืมระยะยาวจากสถาบั
ททธิ ธิ
ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
การเงินนสุสุ
21.1 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วยเงินกูย้ มื ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

24,521,957,306 19,662,332,869
(228,280,184) (255,810,912)

5,700,000,000
(22,529,812)

800,000,000
(10,124,183)

24,293,677,122 19,406,521,957

5,677,470,188

789,875,817

หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี สุทธิ

(1,307,686,226)

(264,048,006)

-

-

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

22,985,990,896 19,142,473,951

5,677,470,188

789,875,817

การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
กระแสเงินสด:
กูเ้ พิม่ ระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุน้ กูร้ อ
ตัดบัญชีระหว่างงวด
การเปลีย่ นแปลงรายการทีม่ ใิ ช่เงินสด:
การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียม
ในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี
เพิม่ ขึน้ จากการเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมเป็ นบริษทั ย่อย
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการ
แปลงค่างบการเงิน

19,406,521,957 18,818,590,056

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
789,875,817

-

5,125,585,306
(266,025,473)

812,911,124
(264,434,986)

4,900,000,000
-

800,000,000
-

(24,937,500)

(10,465,200)

(24,000,000)

(10,465,200)

52,468,228

39,525,108

11,594,371

341,017

-

10,567,047

-

-

64,604

(171,192)

-

-

24,293,677,122 19,406,521,957

5,677,470,188

789,875,817

หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี สุทธิ

(1,307,686,226)

(264,048,006)

-

-

ยอดคงเหลือปลายปี

22,985,990,896 19,142,473,951

5,677,470,188

789,875,817
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื ของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินกูย้ มื ของบริษทั

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ลาดับที่ (ล้านบาท) (ล้านบาท)
1

2,700

2

3,000

รวม

5,700

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ

การชาระคืนเงินต้น

กาหนดการ
จ่ายชาระ
ดอกเบีย้

800 อัตราดอกเบีย้ คงทีต่ ่อปี อัตรา ชําระคืนทุกหกเดือนนับตัง้ แต่ ชําระทุกหกเดือน
ร้อยละ 2.77 ถึง 3.80 ต่อปี
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
- อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ THBFIX ชําระคืนภายในสองปี นบั ตัง้ แต่ ชําระทุกสามเดือน
6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิม่
วันทีท่ ําสัญญา
คงทีต่ ่อปี
800

เงินกู้ยมื ระยะยาวในสกุลเงินบาทของบริษทั เป็ นเงินกู้ยมื ที่ไม่มหี ลักประกัน ทัง้ นี้ บริษทั ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและข้อจํากัด
บางประการตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน อาทิเช่น การดํารงอัตราส่วนของหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ และอัตราความสามารถในการชําระหนี้ เป็ นต้น
เงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อย

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ลาดับที่ (ล้านบาท) (ล้านบาท)
1

110

2

18,486

3

226

รวม

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ

การชาระคืนเงินต้น

กาหนดการ
จ่ายชาระ
ดอกเบีย้

372

THBFIX 3 เดือน บวกอัตรา ชําระคืนทุกสามเดือนนับตัง้ แต่ ชําระทุกสามเดือน
ส่วนเพิม่ คงทีต่ ่อปี
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
18,486 อัตราดอกเบีย้ คงทีต่ ่อปี อัตรา ชําระคืนทุกปี นบั ตัง้ แต่เดือน ชําระทุกหกเดือน
ร้อยละ 3.30 ถึง 4.37 ต่อปี
ธันวาคม พ.ศ. 2563
- อัตราดอกเบีย้ คงทีต่ ่อปี อัตรา ชําระคืนทุกสามเดือนนับตัง้ แต่ ชําระทุกสามเดือน
ร้อยละ 3.55 ต่อปี
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
18,858

18,822

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
(ล้านดอลลาร์ (ล้านดอลลาร์
ลาดับที่
ไต้หวัน)
ไต้หวัน)
1

-

รวม

-

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ

การชาระคืนเงินต้น

3 อัตราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ ปี ชําระคืนทุกสามเดือนนับตัง้ แต่
อัตราร้อยละ 3.35 ต่อปี เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
3

กาหนดการ
จ่ายชาระ
ดอกเบีย้
ชําระทุกหนึ่ง
เดือน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินกู้ยมื ระยะยาวในสกุลเงินบาทของบริษทั ย่อยลําดับที่ 1 เป็ นเงินกู้ยมื ของบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งที่มหี ลักประกันโดยการจํานํ า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในบริษทั ย่อยดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและข้อจํากัดบางประการตามที่ได้
กําหนดไว้ในสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน อาทิเช่น การดํารงอัตราส่วนของหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตรา
ความสามารถในการชําระหนี้ เป็ นต้น
เงินกู้ยืมระยะยาวในสกุ ลเงินบาทของบริษ ัท ย่อ ยลําดับที่ 2 เป็ นเงินกู้ยืมของบริษ ัทย่อยสามแห่งที่ไม่มีหลักประกัน ทัง้ นี้
กลุ่มกิจการต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและข้อจํากัดบางประการตามที่ได้กําหนดไว้ในสัญญากู้ยมื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
อาทิเช่น การดํารงอัตราส่วนของหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตราความสามารถในการชําระหนี้ เป็ นต้น
เงินกู้ยมื ระยะยาวในสกุลเงินบาทของบริษทั ย่อยลําดับที่ 3 เป็ นเงินกู้ยมื ของบริษทั ย่อยที่มหี ลักประกันโดยการจํานํ าที่ดนิ ที่ใช้ใน
บริษทั ย่อยดังกล่าวและคํ้าประกันเงินกู้ยมื ระยะยาวโดยบริษทั ใหญ่ในลําดับสูงสุด ทัง้ นี้ กลุ่มกิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
และข้อจํากัดบางประการตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในสัญญากู้ยมื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน อาทิเช่น การดํารงอัตราส่วนของหนี้สนิ
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตราความสามารถในการชําระหนี้ เป็ นต้น
21.2 การบริหารความเสีย่ งอัตราดอกเบีย้
รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการได้เปิ ดเผยไว้ใ น
หมายเหตุฯ ข้อ 34
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการก่อนบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบีย้ มีดงั ต่อไปนี้

พ.ศ. 2562
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

21,411,957,306 19,286,372,000 2,700,000,000
3,110,000,000
375,960,869 3,000,000,000
24,521,957,306 19,662,332,869 5,700,000,000

800,000,000
800,000,000

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการหลังบันทึกผลของสัญญา
แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ คืออัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.09 ถึงร้อยละ 4.82 ต่อปี (พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ถึงร้อยละ
5.62 ต่อปี )
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
21.3 ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 5 ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

1,307,686,226
264,048,006
19,753,627,830 9,888,917,513 5,700,000,000
3,460,643,250 9,509,367,350
24,521,957,306 19,662,332,869 5,700,000,000

600,000,000
200,000,000
800,000,000

21.4 วงเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้จํานวน 3,230.48 ล้านบาท
(พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทั จํานวน 1,900 ล้านบาท)
22
22 หุหุ้น้นกูกู้ สุ้ ทสุธิทธิ
รายละเอียดของหุน้ กูแ้ สดงดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
หุน้ กู้
หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุน้ กู้รอตัดบัญชี
หัก ส่วนของหุน้ กูท้ ถ่ี งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี สุทธิ
หุน้ กู้ สุทธิ

17,000,000,000
(9,138,638)
16,990,861,362
(2,999,498,444)
13,991,362,918

8,000,000,000
(4,077,543)
7,995,922,457
(999,777,628)
6,996,144,829

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
17,000,000,000
(9,138,638)
16,990,861,362
(2,999,498,444)
13,991,362,918

8,000,000,000
(4,077,543)
7,995,922,457
(999,777,628)
6,996,144,829
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การเปลีย่ นแปลงของหุน้ กูส้ ามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิ จการ
บาท
บาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือต้นปี
กระแสเงินสด:
ออกหุน้ กูร้ ะหว่างปี
จ่ายคืนหุน้ กูร้ ะหว่างปี
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุน้ กูร้ อตัดบัญชีระหว่างปี
การเปลีย่ นแปลงรายการทีม่ ใิ ช่เงินสด:
การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

7,995,922,457

7,995,922,457

10,000,000,000
(1,000,000,000)
(7,700,000)

10,000,000,000
(1,000,000,000)
(7,700,000)

2,638,905
16,990,861,362

2,638,905
16,990,861,362

หุน้ กูจ้ าํ นวน 7,000 ล้านบาท เป็ นหุน้ กู้ท่ีมหี ลักประกันโดยการออกหนังสือคํ้าประกันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และหุน้ กู้สว่ นที่เหลือ
จํานวน 10,000 ล้านบาท เป็ นหุน้ กูท้ ไ่ี ม่มหี ลักประกัน ทัง้ นี้บริษทั ต้องปฎิบตั ติ ามข้อกําหนดและข้อจํากัดบางประกันตามที่ได้กําหนดไว้
อาทิเช่น การดํารงอัตราส่วนของหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หุน้ กูข้ องบริษทั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว
รวมหุน้ กู้

17,000,000,000
17,000,000,000

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

8,000,000,000 17,000,000,000
8,000,000,000 17,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000

อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ กู้ของบริษทั คือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.09 ถึงร้อยละ 3.15 ต่อปี (พ.ศ. 2561 อัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 2.16 ถึงร้อยละ 2.34 ต่อปี )
ระยะเวลาครบกําหนดของหุน้ กู้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 5 ปี
รวมหุน้ กู้

3,000,000,000
5,500,000,000
8,500,000,000
17,000,000,000

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

1,000,000,000 3,000,000,000
7,000,000,000 5,500,000,000
- 8,500,000,000
8,000,000,000 17,000,000,000

1,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
73
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
23
้ สิน้สค่ินาค่
รือ้ าถอน
23 ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
รื้อถอน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ประมาณการหนี้สนิ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ต้นทุนทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

799,685,112
1,214,810,281
41,513,273
2,056,008,666

801,897,106
(27,118,414)
24,906,420
799,685,112

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
1,592,750
1,592,750

1,592,750
1,592,750

24
24 สารองตามกฎหมาย
ส�ำรองตามกฎหมาย
พ.ศ. 2562
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

37,300,000
37,300,000

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

37,300,000
37,300,000

37,300,000
37,300,000

37,300,000
37,300,000

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องกันเงินสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ หลังจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไม่สามารถนํ าไป
จ่ายเงินปั นผลได้
25
จากการขายและการบริ
การ
25 รายได้
รายได้
จากการขายและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการขายนํ้ามันไบโอดีเซล
รายได้จากการขายกลีเซอรีน
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
รายได้จากการขายไฟฟ้ า (ก)
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขายแบตเตอรีแ่ ละสถานีอดั ประจุไฟฟ้ า
รวมรายได้จากการขายและการบริการ

3,423,241,100
228,932,711
25,509,932
4,209,923,697
24,919,998
209,985,946
8,122,513,384

3,194,227,727
296,155,581
20,760,800
2,736,592,951
109,823,906
250,164,145
6,607,725,110

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

3,418,227,238
228,932,711
25,509,932
3,672,669,881

3,194,161,644
296,155,581
20,760,800
3,511,078,025
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หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนรวมและงบการเงิ
รวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ จจการ
การ
้
าหรับบปีปี สิสิ้นนสุสุดดวัวันนทีที่่ 31
สสาหรั
31 ธัธันนวาคม
วาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2562
2562
(ก)
(ก) กลุ
กลุ่่มมกิกิจจการได้
การได้ททํําาสัสัญ
ญญาซื
ญาซื้้ออขายไฟฟ้
ขายไฟฟ้ าากักับบการไฟฟ้
การไฟฟ้ าาฝ่ฝ่ ายผลิ
ายผลิตต (กฟผ.)
(กฟผ.) จํจําานวน
นวน 11
11 สัสัญ
ญญา
ญา และการไฟฟ้
และการไฟฟ้ าาส่ส่ววนภู
นภูมมภภิิ าค
าค (กฟภ.)
(กฟภ.)
จํจําานวน
1
สั
ญ
ญา
ซึ
ง
่
ภายใต้
ส
ญ
ั
ญาดั
ง
กล่
า
ว
กลุ
่
ม
กิ
จ
การสั
ญ
ญาว่
า
จะขายไฟฟ้
า
ให้
ก
บ
ั
กฟผ.
และ
กฟภ.
ภายในเวลาที
่
ก
นวน 1 สัญญา ซึ่งภายใต้ส ญ
ั ญาดังกล่าว กลุ่มกิจการสัญญาว่าจะขายไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. และ กฟภ. ภายในเวลาที่กํําาหนด
หนด
ซึซึ่ง่งสัสัญ
ญามี
ผ
ลบั
ง
คั
บ
ใช้
ต
ง
ั
้
แต่
ว
น
ั
ที
ใ
่
นสั
ญ
ญาโดยมี
ร
ะยะเวลา
5
ปี
และต่
อ
เนื
่
อ
งคราวละ
5
ปี
สั
ญ
ญาดั
ง
กล่
า
วมี
ผ
ลบั
ง
คั
บ
ใช้
จ
นกว่
ญญามีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ในสัญญาโดยมีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องคราวละ 5 ปี สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนกว่าา
กลุ
ัั ญาฝ่
กลุ่่มมกิกิจจการจะมี
การจะมีหหนันังงสืสืออยุยุตติกิการซื
ารซื้้ออขายไฟฟ้
ขายไฟฟ้ าา โดยการยกเลิ
โดยการยกเลิกกสัสัญ
ญญาหรื
ญาหรืออคูคู่่สสญ
ญ
ญาฝ่ ายหนึ
ายหนึ่่ งงฝ่ฝ่ ายใดไม่
ายใดไม่ปปฏิฏิบบตตัั ิิตตามเงื
ามเงื่่ออนไขแห่
นไขแห่งงสัสัญ
ญญา
ญา
ปริ
ม
าณการซื
อ
้
ขายและราคาซื
อ
้
ขายให้
เ
ป็
น
ไปตามที
ร
่
ะบุ
ไ
ว้
ใ
นสั
ญ
ญา
ปริมาณการซือ้ ขายและราคาซือ้ ขายให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
่่มมราคารั
26
รายได้
เเงิงิเนนงิอุอุนดดอุหนุ
นนส่ส่นววส่นเพิ
บบซืซืบ้อ้อไฟฟ้
าา า
26
หนุ
นเพิ
ราคารั
ไฟฟ้
26 รายได้
รายได้
ดหนุ
วนเพิ
ม
่ ราคารั
ซื้อไฟฟ้
รายได้
รายได้เเงิงินนอุอุดดหนุ
หนุ นนส่ส่ววนเพิ
นเพิมม่่ ราคารั
ราคารับบซืซื้้ออไฟฟ้
ไฟฟ้ าา เป็
เป็ นนรายได้
รายได้จจากเงิ
ากเงินนอุอุดดหนุ
หนุ นนส่ส่ววนเพิ
นเพิมม่่ ค่ค่าารัรับบซืซื้อ้อไฟฟ้
ไฟฟ้ าา (Adder)
(Adder) จากการไฟฟ้
จากการไฟฟ้ าาส่ส่ววนภู
นภูมมภภิิ าค
าค
ในอั
ต
รา
8
บาท
ต่
อ
กิ
โ
ลวั
ต
ต์
ชั
่วโมงจากการจํ
า
หน่
า
ยกระแสไฟฟ้
า
พลั
ง
งานแสงอาทิ
ต
ย์
และจากการไฟฟ้
า
ฝ่
า
ยผลิ
ต
แห่
ง
ประเทศไทยในอั
ต
ในอัตรา 8 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั ่วโมงจากการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยในอัตรา
รา
6.50
บาท
และ
3.50
บาท
ต่
อ
กิ
โ
ลวั
ต
ต์
ชั
่วโมงจากการจํ
า
หน่
า
ยกระแสไฟฟ้
า
พลั
ง
งานแสงอาทิ
ต
ย์
แ
ละพลั
ง
งานลมตามลํ
า
ดั
6.50 บาท และ 3.50 บาท ต่อ กิโลวัตต์-ชั ่วโมงจากการจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิตย์แ ละพลังงานลมตามลําดับบ
เป็
เป็ นน ระยะเวลา
ระยะเวลา 10
10 ปีปี นันับบ ตัตังง้้ แต่
แต่วว นนัั เริ
เริ่่มมต้ต้ นนซืซื้้ออ ขายไฟฟ้
ขายไฟฟ้ าาเชิ
เชิงง พาณิ
พาณิ ชชย์ย์ กลุ
กลุ่่มม กิกิจจการรั
การรับบ รูรู้้เเ งิงินนอุอุ ดดหนุ
หนุ นน ดัดังง กล่
กล่าา วเป็
วเป็ นน รายได้
รายได้ทท งงัั ้้ จํจําา นวน
นวน
ตามปริ
ม
าณไฟฟ้
า
ที
ผ
่
ลิ
ต
ได้
จ
ริ
ง
ตามปริมาณไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้จริง
27
ออื่ื่นนอื่น
27
27 รายได้
รายได้
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
พ.ศ.
2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ.
2561
บาท
บาท
บาท
บาท
สสาหรั
าหรับบปีปี สิสิ้้นนสุสุดดวัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม
รายได้
ค
า
่
เช่
า
ที
ด
่
น
ิ
รายได้คา่ เช่าทีด่ นิ
รายได้
รายได้ดดอกเบี
อกเบียย้้
รายได้
รายได้จจากการให้
ากการให้บบริริกการการวิ
ารการวิจจยยัั
อือื่่นนๆๆ
รวมรายได้
รวมรายได้ออ่่นนืื

-41,920,480
41,920,480
4,442,679
4,442,679
21,310,616
21,310,616
67,673,775
67,673,775

-17,527,632
17,527,632
11,387,392
11,387,392
14,778,153
14,778,153
43,693,177
43,693,177

พ.ศ.
พ.ศ. 2562
2562
บาท
บาท

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
พ.ศ. 2561
2561
บาท
บาท

1,111,397,306
1,111,397,306
-82,029,247
82,029,247
95,144,207
95,144,207
97,695,118
97,695,118
1,386,265,878
1,386,265,878

771,467,563
771,467,563
-86,484,876
86,484,876
159,231,782
159,231,782
69,247,209
69,247,209
1,086,431,430
1,086,431,430

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ จจการ
การ
พ.ศ. 2562
2562
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 2561
2561
บาท
บาท
บาท
บาท
56,960,839
56,960,839
312,676,969
312,676,969
-24,302,998
24,302,998
393,940,806
393,940,806

57,178,497
57,178,497
50,687,809
50,687,809
-17,326,292
17,326,292
125,192,598
125,192,598

28
นน น
28 ต้ต้น
นทางการเงิ
28
นต้ทุทุนนนทุทางการเงิ
ทางการเงิ

สสาหรั
าหรับบปีปี สิสิ้้นนสุสุดดวัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม
ดอกเบี
ดอกเบียย้้ จ่จ่าายสํ
ยสําาหรั
หรับบเงิ
เงินนกูกู้้ยยมมืื จากกิ
จากกิจจการอื
การอื่่นน
ดอกเบี
ดอกเบียย้้ จ่จ่าายสํ
ยสําาหรั
หรับบเงิ
เงินนกูกู้้ยยมมืื จากกิ
จากกิจจการที
การทีเเ่่ กีกียย่่ วข้
วข้อองกั
งกันน
ตัตัดดจํจําาหน่
หน่าายค่
ยค่าาธรรมเนี
ธรรมเนียยมหนั
มหนังงสืสืออคํคํ้้าาประกั
ประกันน
ผลขาดทุ
ผลขาดทุนนจากสั
จากสัญ
ญญาแลกเปลี
ญาแลกเปลียย่่ นอั
นอัตตราดอกเบี
ราดอกเบียย้้
ต้ต้นนทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินนอือื่่นน
รวมต้
รวมต้นนทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินน

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ จจการ
การ
พ.ศ.
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
2561
บาท
บาท
บาท
บาท
516,599,318
516,599,318
54,589,032
54,589,032
82,029,247
82,029,247
-14,770,871
14,770,871
667,988,468
667,988,468

220,861,605
220,861,605
10,934,384
10,934,384
86,484,876
86,484,876
-2,599,836
2,599,836
320,880,701
320,880,701
75
75
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
29
จ่าจยตามลั
กษณะ
29 ค่าค่ใช้าใช้
่ายตามลั
กษณะ
ค่าใช้จา่ ยทีร่ วมอยูใ่ นการคํานวณกําไรสุทธิสามารถนํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสําเร็จรูป
และสินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนจาก (กลับรายการ)
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าขนส่งและค่าใช้จา่ ยในการส่งออก

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

(353,130,144)
3,504,707,198
453,837,411
189,737,435
2,388,819,142
128,832,226

(209,701,412)
3,161,632,553
300,251,217
164,610,633
1,734,188,726
98,854,642

(63,567,623)
3,485,259,293
179,673,972
172,419,033
89,616,388
1,639,462

(44,137,535)
3,130,017,138
126,341,463
147,010,311
97,451,510
1,479,393

6,848,215
1,391,375,416
63,344,329

(4,173,370)
1,086,431,430
52,368,456

(5,939,934)
667,988,468
61,620,355

(6,495,147)
320,880,701
52,110,668

30
เงินเงิได้
30 ภาษี
ภาษี
นได้
กลุ่มกิจการคํานวณภาษีเงินได้สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 จากกําไรสุทธิทางภาษีซ่งึ ไม่รวมส่วนได้
เสียในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า โดยมีอตั ราภาษีดงั นี้

ประเทศไทย
ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ประเทศสิงคโปร์

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมภาษีเงินได้

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

10,383,307
(21,135,826)
(10,752,519)

32,026,006
(2,673,539)
29,352,467

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 17

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 17

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
864,190
864,190

(637,793)
(637,793)
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บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนรวมและงบการเงิ
รวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ จจการ
การ
้
สสาหรั
บ
ปี
สิ
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
พ.ศ.
2562
าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ภาษี
ภาษีเเงิงินนได้
ได้สสาาํํ หรั
หรับบกํกําาไรก่
ไรก่ออนหั
นหักกภาษี
ภาษีขของกลุ
องกลุ่ม่มกิกิจจการมี
การมียยอดจํ
อดจําานวนเงิ
นวนเงินนทีทีแแ่่ ตกต่
ตกต่าางจากการคํ
งจากการคําานวณกํ
นวณกําาไรทางบั
ไรทางบัญ
ญชีชีคคููณ
ณกักับบภาษี
ภาษีขของประเทศ
องประเทศ
ทีทีบบ่่ ริริษษททัั ใหญ่
ต
ง
ั
้
อยู
่
โดยมี
ร
ายละเอี
ย
ดดั
ง
นี
้
ใหญ่ตงั ้ อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
2561
พ.ศ.
2562
พ.ศ.
ล้ล้าานบาท
ล้ล้าานบาท
นบาท
นบาท
กํกําาไรก่
ไรก่ออนภาษี
นภาษี
ภาษี
ภาษีคคาาํํ นวณจากอั
นวณจากอัตตราภาษี
ราภาษีรรออ้้ ยละ
ยละ 20
20
(พ.ศ.
2561
ร้
อ
ยละ
20)
(พ.ศ. 2561 ร้อยละ 20)
ผลคู
ผลคูณ
ณของกํ
ของกําาไรทางบั
ไรทางบัญ
ญชีชีกกบบัั อัอัตตราภาษี
ราภาษีททใใ่่ีี ช้ช้
ผลกระทบ
ผลกระทบ ::
รายได้
รายได้ททไไ่่ีี ม่ม่ตตออ้้ งเสี
งเสียยภาษี
ภาษี
ค่ค่าาใช้
จ
า
่
ยที
ไ
่
ม่
ส
ามารถหั
ใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถหักกภาษี
ภาษี
รายได้
ท
ไ
่
ี
ด้
ร
บ
ั
ยกเว้
น
ภาษี
รายได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีหหรืรืออรายจ่
รายจ่าายที
ยทีมม่่ สสีี ททิิ ธิธิ
ได้เเพิ
พิมม่่ ขึขึนน้้
หัหักกได้
ภาษีเเงิงินนได้
ได้
ภาษี

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ จจการ
การ
พ.ศ. 2562
2562
พ.ศ. 2561
2561
พ.ศ.
พ.ศ.
ล้ล้าานบาท
ล้ล้าานบาท
นบาท
นบาท

6,012
6,012

5,091
5,091

3,909
3,909

3,486
3,486

(1,202)
(1,202)

(1,018)
(1,018)

(782)
(782)

(697)
(697)

1,169
1,169
14
14

767
767
198
198

765
765
(6)
(6)

680
680
(1)
(1)

30
30
11
11

24
24
(29)
(29)

22
22
(1)
(1)

19
19
11

อัอัตตราภาษี
ราภาษีเเงิงินนทีที่่แแท้ท้จจริริงงถัถัววเฉลี
เฉลี่ย่ยทีที่ใ่ใช้ช้สสําําหรั
หรับบกลุ
กลุ่่มมกิกิจจการและบริ
การและบริษษททัั คืคืออ อัอัตตราร้
ราร้ออยละ
ยละ 0.18
0.18 และร้
และร้ออยละ
ยละ 0.02
0.02 ตามลํ
ตามลําาดัดับบ (พ.ศ.
(พ.ศ. 2561
2561
ร้ร้ออยละ
0.50
และร้
อ
ยละ
0.13
ตามลํ
า
ดั
บ
)
ยละ 0.50 และร้อยละ 0.13 ตามลําดับ)
31
าไรต่
หุอ้้นนหุ้น
31
ออหุ
31 กกาไรต่
ก�ำไรต่
กํกําาไรต่
ไรต่ออหุหุนน้้ ขัขันน้้ พื
พืนน้้ ฐานคํ
ฐานคําานวณโดยการหารกํ
นวณโดยการหารกําาไรสุ
ไรสุททธิธิททเเ่่ีี ป็ป็ นนของผู
ของผูถถ้้ ออืื หุหุนน้้ สามั
สามัญ
ญของบริ
ของบริษษททัั ใหญ่
ใหญ่ดดวว้้ ยจํ
ยจําานวนหุ
นวนหุนน้้ สามั
สามัญ
ญถัถัววเฉลี
เฉลี่ย่ยถ่ถ่ววงนํ
งนํ้้ าาหนั
หนักก
ทีทีถถ่่ ออืื โดยผู
โดยผูถถ้้ ออืื หุหุนน้้
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 2562
2562
พ.ศ. 2561
2561
กกาไรต่
าไรต่ออหุ
หุ้้นนขัขันน้้ พื
พืนน้้ ฐาน
ฐาน
กํกําาไรที
เ
่
ป็
น
ของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
ไรทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุนน้้ สามั
สามัญ
ญของบริ
ของบริษษททัั ใหญ่
ใหญ่
(ล้
า
นบาท)
(ล้านบาท)
จํจําานวนหุ
นวนหุนน้้ สามั
สามัญ
ญถัถัววเฉลี
เฉลียย่่ ถ่ถ่ววงนํ
งนํ้้ าาหนั
หนักก (ล้
(ล้าานหุ
นหุนน้้ ))
กํกําาไรต่
ไรต่ออหุหุนน้้ ขัขันน้้ พื
พืนน้้ ฐาน
ฐาน (บาทต่
(บาทต่ออหุหุนน้้ ))

6,082
6,082
3,730
3,730
1.63
1.63

5,148
5,148
3,730
3,730
1.33
1.33

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิ จจการ
การ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 2562
2562
พ.ศ. 2561
2561

3,908
3,908
3,730
3,730
1.05
1.05

3,486
3,486
3,730
3,730
0.93
0.93

กลุ่ม่มกิกิจจการไม่
การไม่มมกกีี ารออกหุ
ารออกหุนน้้ สามั
สามัญ
ญเที
เทียยบเท่
บเท่าาปรั
ปรับบลดในระหว่
ลดในระหว่าางงวดที
งงวดที่น่นํําาเสนอรายงาน
เสนอรายงาน ดัดังงนันันน้้ จึจึงงไม่
ไม่มมกกีี ารนํ
ารนําาเสนอกํ
เสนอกําาไรต่
ไรต่ออหุหุนน้้ ปรั
ปรับบลด
ลด
กลุ

77
77
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
32
นปันนปัผล
32 เงิเงิ
นผล
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นได้ม ีมติอนุ ม ตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในอัตรา 0.25 บาท
ต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 932.50 ล้านบาท โดยบริษทั จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นได้ม ีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในอัตรา 0.20 บาท
ต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 746 ล้านบาท โดยบริษทั จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
33
งเสริ
มการลงทุ
น น
33 การส่
การส่
งเสริ
มการลงทุ
กลุ่มกิจการและบริษทั ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตกลีเซอรีน บริสุทธิ ์
กิ จ การผลิ ต ไบโอดี เ ซล กิ จ การผลิ ต นํ้ ามั น หรื อ ไขมั น จากพื ช หรื อ สั ต ว์ และกิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ า โดยบริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ย่ อ ย
สิบสองแห่งได้รบั สิทธิและประโยชน์ จากการได้รบั ยกเว้นภาษีอากรต่างๆ หลายประการ รวมทัง้ การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมมีกําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
ในฐานะที่เป็ นบริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษทั ย่อยทัง้ หมดนี้จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อกําหนด
ต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
34
่องมื
อทางการเงิ
นน
34 เครื
เครื
อ่ งมื
อทางการเงิ
กลุ่มบริษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินในการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยเป็ นสัญญาที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย บริษทั ย่อยห้าแห่ง
ได้ทําสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ จากอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบีย้ คงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใต้
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ สําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั นี้
จานวนเงิ น (ล้านบาท)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
จํานวนเงินคงเหลือตามสัญญา

8,188

12,013

อัตราร้อยละคงที่ต่อปี
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
5.25 - 6.25

5.25 - 6.25

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นสัญญาที่ช่วยในการบริหารความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มกี ารทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับ การ
ชําระเงินให้แก่เจ้าหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศ (พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีการทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับการ
ชําระเงินให้แก่เจ้าหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศจํานวน 373 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึง่ เทียบเท่ากับ 11,892 ล้านบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
35
บบุบคบุคลหรื
อกิอจการที
่เกี่ยเ่ วข้
งกัอนงกัน
35 รายการกั
รายการกั
คคลหรื
กิจการที
กีย
่ อวข้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่คอื UBS AG Singapore Branch และ นายสมโภชน์ อาหุนยั ซึ่ ง ถื อ หุ้ น ในอัต ราร้ อ ยละ
24.16 และ 23.50 ตามลําดับ หุน้ ทีเ่ หลือถือโดยนักลงทุนทั ่วไป
รายละเอียดของบริษทั ย่อยได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 12
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการทีม่ สี าระสําคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
35.1 รายได้จากการขายและการบริการ

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการบริหารจัดการ
- บริษทั ย่อย

-

-

16,450,000

11,850,000

รายได้คา่ เช่า
- บริษทั ย่อย

-

-

60,161,618

59,117,634

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

-

-

35.2 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบีย้ รับ
- บริษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

292,671,009

46,858,874

79
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
35.3 ลูกหนี้ อื่นและเจ้าหนี้ อื่นกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

ลูกหนี้อ่นื (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ
(หมายเหตุฯ ข้อ 35.4))
- บริษทั ย่อย

-

-

209,009,715

163,865,368

เจ้าหนี้อ่นื (รวมดอกเบีย้ ค้างจ่าย
(หมายเหตุฯ ข้อ 35.5))
- บริษทั ย่อย

-

-

58,936,114

6,582,879

35.4 เงินให้ก้ยู ืมระยะสัน้ และเงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบีย้ ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั มีเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 1,013.42 ล้านบาท (พ.ศ. 2561
จํานวน 2,233.75 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั มีเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน จํานวน 13,000 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 ไม่ม)ี
การเปลีย่ นแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
กระแสเงินสด:
เงินให้กู้ยมื ระหว่างปี
รับคืนเงินกู้ยมื ระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงรายการทีม่ ใิ ช่เงินสด:
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั
ไม่เกิดขึน้
โอนเปลีย่ นประเภท
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

-

-

2,233,750,000

1,319,450,000

-

-

12,128,346,000
(341,799,000)

1,839,900,000
(957,500,000)

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

(6,872,010)
(13,000,000,000)
- 1,013,424,990

31,900,000 31,900,000
2,233,750,000

80

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)

241

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
การเปลีย่ นแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
กระแสเงินสด:
เงินให้กู้ยมื ระหว่างปี
รับคืนเงินกู้ยมื ระหว่างปี
โอนเปลีย่ นประเภท
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

-

-

-

66,900,000

-

-

13,000,000,000
13,000,000,000

(35,000,000)
(31,900,000)
-

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ย่อยห้าแห่งและบริษทั ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยมื
ระยะสัน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลีย่ นแปลงกําหนดระยะเวลาการจ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจากกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
เป็ นกําหนดชําระคืนตามระยะเวลาที่กําหนดไว้และเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
ลอยตัว โดยแบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ทัง้ หมด 7 ชุด ดังต่อไปนี้

ชุดที่

จานวนเงิ นกู้ตามสัญญา
(ล้านบาท)

1
2
3
4
5
6
7
รวม

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

3,000
1,000
500
1,500
3,000

ร้อยละ 2.86
ร้อยละ 2.75
ร้อยละ 2.55
ร้อยละ 3.24
THBFIX 6 เดือน
บวกอัตราส่วนเพิม่ คงทีต่ อ่ ปี
2,000
ร้อยละ 3.73
2,000
ร้อยละ 3.70
13,000

การครบกาหนดไถ่ถอน

กาหนดการ
จ่ายชาระดอกเบีย้

23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
10 สิงหาคม พ.ศ. 2567
11 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกสามเดือน

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2572
10 สิงหาคม พ.ศ. 2572

ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั จึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ดอกเบีย้ ค้างรับ
- บริษทั ย่อย

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

-

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

122,222,244
122,222,244

135,031,133
135,031,333
81
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบีย้ รับ
- บริษทั ย่อย

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

-

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

292,671,009
292,671,009

46,858,874
46,858,874

35.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิ จการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบีย้ ที่เกี่ยวข้อง
การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
กระแสเงินสด:
เงินกู้ยมื ระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
- บริษทั ย่อย

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบีย้ จ่าย
- บริษทั ย่อย

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

-

-

494,000,000

54,000,000

-

-

2,051,000,000
(8,290,000)
2,536,710,000

1,190,000,000
(750,000,000)
494,000,000

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

-

-

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

-

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

58,867,936
58,867,936

5,500,479
5,500,479

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

54,589,032
54,589,032

10,934,384
10,934,384
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
35.6 รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้ าจากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ตัดจําหน่ายระหว่างปี
จัดประเภทรายการใหม่
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

-

-

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

-

-

พ.ศ. 2562
บาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
บาท

184,925,225
4,812,210
189,737,435

161,349,898
3,260,735
164,610,633

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

546,158,723
296,512,976
(52,142,084)
(56,960,838)
733,568,777

573,012,298
(26,853,575)
546,158,723

35.7 รายได้เงินปันผล

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินปั นผลรับจากบริษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

4,745,364,506
4,745,364,506

3,934,463,266
3,934,463,266

35.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

169,147,610
3,271,423
172,419,033

144,411,364
2,598,947
147,010,311
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3636 มูลมูค่ลาค่ยุาตยุิ ธตรรม
ิธรรม
36.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินจะจําแนกระดับข้อมูลตามวิธกี ารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้
ดังนี้
-

ราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดย
อ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีค่ าํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้ (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)

36.2 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้รบั รู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน ซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้
เป็ นหลักประกัน เงินให้กูย้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้กจิ การที่
เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้และเจ้าหนี้อ่นื เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินกลุ่มนี้มรี ะยะเวลาครบกําหนดสัน้
(ก)

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหุน้ กู้
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มอี ตั ราดอกเบี้ยคงที่
และหุ้นกู้ท่ีมอี ตั ราดอกเบี้ยคงที่วดั มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลระดับที่ 2 การคํานวณมูลค่ายุติธรรมจะคํานวณจากมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ของตลาด ณ วันที่ในงบการเงิน ส่วนมูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ยลอยตัวมีมลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามสัญญา
มูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของเงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วกัน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหุน้ กู้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
มูลค่า
มูลค่า
ตามสัญญา
ยุติธรรม
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
มูลค่า
มูลค่า
ตามสัญญา
ยุติธรรม
ล้านบาท
ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

24,522
17,000

24,448
17,185

13,000
5,700
17,000

13,116
5,787
17,185

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

19,661
8,000

19,043
8,176

800
8,000

800
8,176
84
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ข)

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลระดับที่ 2 การคํานวณมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าคํานวณโดยใช้อ ัตราที่กําหนด
โดยธนาคารคูส่ ญ
ั ญาของกลุ่มกิจการเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านัน้ ณ วันทีใ่ นงบการเงิน
มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ณ วันทีใ่ นงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ล้านบาท
ล้านบาท
สิ นทรัพย์
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้ สิน
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ล้านบาท
ล้านบาท

-

11,915

-

-

8,106

11,850

-

-

85
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สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ
อาคาร และเครื่องจักรระหว่างติดตัง้
ค่าทีป่ รึกษางานออกแบบและบริการอื่น ๆ
สําหรับโครงการ
ค่าทีป่ รึกษาและค่าก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ าพลังงานลม
ค่าทีป่ รึกษางานบริการการวิจยั

257
257

37
37

ล้านหยวน

21

-

21

2

-

2

ล้านดอลลาร์ ล้านดอลลาร์
ล้านเยน
ไต้หวัน
สิ งคโปร์

17

-

17

ล้านเหรียญ
สหรัฐ

7
491

45

439

ล้านบาท

พ.ศ. 2562

ภาระผูกพันทีเ่ ป็ นข้อผูกมัด ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินที่เกีย่ วข้องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึง่ ยังไม่ได้รบั รูใ้ นงบการเงิน มีดงั นี้

37.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน

37
กพันกและหนี
้ สินที่อ้สาจจะเกิ
ดขึน้ ดขึ้น
37 ภาระผู
ภาระผู
พันและหนี
ินทีอ่ าจจะเกิ

บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

-

-

ล้านหยวน

-

-

-

ล้านเยน

63

-

63

2

-

2

ล้านดอลลาร์ ล้านดอลลาร์
ไต้หวัน
สิ งคโปร์

116
117

-

1

ล้านเหรียญ
สหรัฐ

86

1,096
54
1,397

68

116
63

ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ล้านบาท
ล้านบาท
เครื่องจักรระหว่างติดตัง้

13

-

37.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนิ นงานและสัญญาบริการ
กลุ่มกิจการและบริษทั มีจาํ นวนเงินขัน้ ตํ่าทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้
ดังนี้

พ.ศ. 2562
ล้าน
ดอลลาร์
ล้านยูโร ไต้หวัน
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

4
6
10

16
52
13
81

ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

1
3
5
9

ล้าน
เหรียญ
สหรัฐ ล้านบาท

4
15
19

46
119
352
517

ล้าน
ดอลลาร์
ล้านยูโร ไต้หวัน

4
9
13

11
45
20
76

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
ล้าน
เหรียญ
สหรัฐ ล้านบาท

-

36
102
398
536

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
ล้านบาท

34
97
281
412

-

29
83
317
429

37.3 หนังสือคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษทั มีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันให้แก่หน่ วยงาน
ราชการและเอกชนหลายแห่งจํานวน 677.05 ล้านบาท และจํานวน 7,085.30 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2561 จํานวน
12,845 ล้านบาท และ 305 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 9,875 ล้านบาท และ 305 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
38
การณ์
ภายหลั
งรอบระยะเวลารายงาน
38 เหตุ
เหตุ
การณ์
ภายหลั
งรอบระยะเวลารายงาน
1)

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอ็นเนอร์จี โซลูช ั ่น เมเนจเมนท์ จํากัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติ
อนุ ม ตั ิใ ห้เ พิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษ ัท ย่อ ยดัง กล่ าวจากจํา นวน 110 ล้า นบาท เป็ น จํา นวน 530 ล้า นบาท โดยการออก
หุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 4,200,000 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท บริษทั ได้จา่ ยชําระค่าหุน้ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2563 และบริษทั เอ็นเนอร์จี โซลูช ั ่น เมเนจเมนท์ จํากัด ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2563

2)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไมน์ โมบิลติ ี รีเสิรช์ จํากัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มมี ติอนุ มตั ิ
เรีย กชํ า ระค่า หุ้น ส่ว นที่ย งั เรีย กไม่ครบในอัตราหุ้น ละ 3.50 บาท โดยบริษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้น ดังกล่ าวสํา หรับ หุ้น จํา นวน
20,000,000 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

3)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษ ัทไมน์ โมบิลติ ี คอร์ปอเรชั ่น จํากัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มมี ติ
อนุ มตั ิเรียกชําระค่าหุ้นส่วนที่ยงั เรียกไม่ครบในอัตราหุน้ ละ 7.5 บาท โดยบริษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวสําหรับหุ้นจํานวน
15,000,000 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 112.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

4)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้ดําเนินการเข้าลงทุนในบริษทั ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม (1) จํากัด
โดยการเข้าซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม (1) จํากัด ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษทั ย่อย
ของกลุ่มกิจการกับผูถ้ อื หุน้ เดิม ในราคาหุน้ ละ 250 บาท เป็ นจํานวนรวมทัง้ สิน้ 19,997 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 4.99 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและจําหน่ ายแล้ว บริษทั ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม (1) จํากัด
มีวตั ถุประสงค์หลักในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลม

5)

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไมน์ โมบิลติ ี รีเสิรช์ จํากัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริษทั ย่อยดังกล่าวจากจํานวน 300 ล้านบาท เป็ นจํานวน 400 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 และ
บริษทั ไมน์ โมบิลติ ี รีเสิรช์ จํากัด ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

6)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิรค์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย
และมีทุนจดทะเบียน 20,000,000 หุน้ ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าว บริษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 และบริษทั อีเอ
ปาล์ม เน็ตเวิรค์ จํากัด ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

7)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้ดําเนินการเข้าลงทุนในบริษทั ลาภภักดีปาล์ม จํากัด โดยการ
เข้าซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ลาภภักดีปาล์ม จํากัด ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายหุน้ และสัญญาผูถ้ อื หุน้ ระหว่างบริษทั ย่อย
ของกลุ่มกิจการกับผู้ถอื หุน้ เดิม ในราคาหุน้ ละ 31.25 บาท เป็ นจํานวนรวมทัง้ สิน้ 1,199,999 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 37.50
ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 74.99 ของจํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและจําหน่ ายแล้ว บริษทั ลาภภักดีปาล์ม จํากัด
มีวตั ถุประสงค์หลักในการดําเนินธุรกิจ โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม การพัฒนาโรงไฟฟ้ าชีวมวลและโรงไฟฟ้ าก๊าซชีวภาพ
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ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9
โทรสาร 0-2554-9243
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