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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นผู้น ำในธุรกิจพลังงำนทำงเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้ำ 
และพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม 
 
พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต 
2. ส่งเสริมกำรใช้พืชพลังงำนและพลังงำนธรรมชำติ เพื่อลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม 
3. สนับสนุนนโยบำยภำครัฐ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ 
4. ด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม สร้ำงควำมไว้วำงใจต่อคู่ค้ำ และผู้ถือหุ้น 
5. วำงรำกฐำนด้ำนบุคลำกร เพื่อกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยนื 
 
ค่านิยม (Values) 
F = Friend  พันธมิตรที่ดีของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
I = Integrity  ด ำเนินธุรกิจถูกต้อง เช่ือถือได้ 
R = Resourcefulness ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิผล 
S = Security  สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน 
T = Transparency โปร่งใสมีธรรมำภิบำล 
 
เป้าหมาย / กลยุทธ์   

เป้าหมาย ความมุ่งมั่น เพ่ิมประสิทธิภาพ เสริมสร้างก าลังการผลิต 
ด ำเนินโครงกำรใน pipeline ให้แล้วเสร็จ 
โดยมตี้นทุนและผลตอบแทนตำมที่
คำดกำรณ์ไว ้

พัฒนำระบบงำนท่ีเกี่ยวข้องให้แลว้เสร็จ เพิ่มก ำลังกำรผลติ ลดคอขวด เพิ่มฐำนลูกค้ำ
และเพิ่มยอดขำยลูกค้ำเดิม 

ศึกษำควำมเป็นไปได้ และแสวงหำโอกำส
ในกำรลงทุนโครงกำรใหม ่

บริหำร Cash Flow ใช้เครื่องมือ 
ทำงกำรเงินต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงต้นทุน 
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยง 

พัฒนำกำรคัดเลือกพนักงำนใหม่  
ดูแลและพัฒนำบุคลำกรที่มีศักยภำพของ
บริษัทอย่ำงเหมำะสม 

เตรียมควำมพร้อมในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง  ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน เพิ่ม
ประสิทธิภำพ ลดขั้นตอน ลดกำรสูญเสีย 
ลดเวลำ / ใช้ทรัพยำกรให้คุม้ค่ำ 

ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และ 
Knowhow ระหว่ำงบุคลำกรของบริษัท
เตรียมแผนกำรสืบทอด 

 

หมายเหตุ : * มีกำรทบทวนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 21 กุมภำพันธ ์2563 
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1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
 

พัฒนำกำรที่ส ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแบ่งตำม
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้  
 

ในปี 2561 
กลุ่มธุรกจิไบโอดีเซล  
 บริษัทฯ ยังคงรักษำระบบบริหำรจัดกำร ในด้ำนต่ำงๆ ตลอด

ระยะเวลำในช่วงปี  2561 ตำมมำตรฐำน RSPO, ISO 
9001:2015, ISO 14001 : 2015, OHSAS 18001: 2007, 
Kosher, Green System (GI3) 

 บริษัทฯ ได้รับใบประกำศนียบัตรสถำนประกอบกำรที่ผ่ำน
เกณฑ์ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนยันว่ำ บริษัทฯ ยังคง
มุ่งมั่นที่จะน ำหลักธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม มำปฏิบัติในกำร
ประกอบกิจกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดและ
มุ่งเน้นกำรป้องกันและรักษำสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและ
สังคมท้องถิ่น ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังนี้  
 ให้ชุมชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ที่ถูกต้อง  
 เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม

คิดเห็นและเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่ำงโปร่งใส และสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 
 แสดงควำมรับผิดชอบ หำกเกิดผลกระทบต่อชุมชน และ

จัดให้มีช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียน 
 ยึดหลักนิติธรรมในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป

ตำมกฎหมำย 
 ด ำรงไว้ซึ่งควำมยุติธรรมในกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำง

เหมำะสม และคืนประโยชน์ต่อสังคม 
 ประกอบกิจกำรอย่ำงมีจิตส ำนึก ไม่ก่อผลกระทบต่อ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรกำรอนุรักษ์พลังงำนกับกรม

พัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ได้แก่ 
 รับกำรสนับสนุนกำรลงทุนในกำรปรับเปลี่ยน ปรับปรุง 

หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
ระบบอำกำศอัด ภำยใต้กำรสนับสนุนกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรพลังงำนในระบบอำกำศอัด 
ทั้งระบบ ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ตำมนโยบำย 
hailand 4.0 

 โครงกำรน ำร่องขยำยผลกำรเพิ่มประสิทธิภำพหม้อไอน้ ำ 
โดยวิศวกรด้ำนหม้อไอน้ ำหรือวิศวกรพลังงำน ภำยใต้
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนพ.ศ. 2561 
เพื่อยกระดับประสิทธิภำพพลังงำนหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อน ำควำมร้อนในภำคอุตสำหกรรม  

 

กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 2 ตั้งอยู่ที่ 

จังหวัดล ำปำง, โครงกำร 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก) ได้รับ 
ใบประกำศนียบัตรสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ธรรมำภิ
บำลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อเป็น
กำรยืนยันว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นสถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรมที่ด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์ธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อม และยังได้รับกำรรับรองจำก URS Thailand 
(United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.) ใน 
ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 ระบบบรหิำรงำนคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

“ISO 9001 : 2015” 
 ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

“ISO 14001 : 2015”  
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ส ำหรับโครงกำร อีเอ โซล่ำร์ 

ฟำร์ม และโครงกำร 1 ยังคงรักษำระบบบริหำรจัดกำร ทั้ง
ทำงด้ำนระบบบริหำรงำน และระบบกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับจำก URS Thailand (United Registrar 
of Systems (Thailand) Ltd.) ตลอดระยะเวลำในช่วง 
ปี 2561 ดังนี้  
 โครงกำรอีเอ โซล่ำร์ ฟำร์ม/จังหวัดลพบุรี ได้รับกำรรับรอง

ระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO 
9001:2015 ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงจำก ISO 9001 : 2008 
และระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 
2015 ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงจำก ISO 14001 : 2004  

 โครงกำร 1/จังหวัดนครสวรรค์ (“ESN”) ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 
9001 : 2015 และระบบกำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ISO 
14001 : 2015 

ความเป็นมา  
บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) (Energy Absolute 

Public Company Limited) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จดทะเบียน
ก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2549 ภำยใต้ช่ือเดิม“บริษัท 
ซันเทคปำล์มออยล์ จ ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้ำน
บำท ต่อมำในปี 2551 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนจ ำกัด และเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ 
จ ำกัด (มหำชน) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำท เป็น 
250 ล้ำนบำท และต่อมำในปี 2552 บริษัทฯ เพิ่มทุนเป็น 360 
ล้ำนบำท จำกนั้นในปี 2555 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนลง 
เป็น 305 ล้ำนบำท ด้วยวิธีกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้
จ ำหน่ำย และเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นใหม่อีก 68 ล้ำนบำท เป็น 
373 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 680 
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่
ประชำชนคร้ังแรก (Initial Public Offering : IPO) จ ำนวน 
560 ล้ำนหุ้น ในรำคำหุ้นละ 5.50 บำท และเสนอขำยให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering : RO) จ ำนวน 120 ล้ำน
หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.50 บำท ระหว่ำงวันที่ 21 -23 มกรำคม 
2556 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 
373 ล้ำนบำท ในปี 2556 บริษัทฯ ได้น ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 
3,730 ล้ำนหุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท) รวม 373 ล้ำน
บำท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
นับตั้งแต่วันที่ 6 มกรำคม 2560  บริษัทฯ ได้น ำหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
และจัดให้หลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มทรัพยำกร หมวดพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค โดยใช้ช่ือย่อในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ "EA" 
เช่นเดิม ในส่วนของกำรด ำเนินธุรกิจ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทด ำเนิน
ธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังน้ี 
 

 กลุ่มธุรกจิไบโอดีเซล 
: ด ำเนินงำนผ่ำนบริษัทฯ และบรษิัทย่อย  

 กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
: ด ำเนินงำนผ่ำนบริษัทย่อย 

 กลุ่มธุรกจิอื่นๆ  
: ด ำเนินงำนผ่ำนบริษัทย่อย 

 
 

 
 โดยกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล เป็นกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำมันไบโอดีเซล (B100), กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์
พลอยได้จำกกำรผลิต (ซึ่งได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำม
มำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 
จำกกระทรวงพลังงำน) 
 ส่วนกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เป็นกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนลม  เพื่อ
จ ำหน่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (“กฟภ.”) โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทมี
โรงผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 4 แห่ง รวมขนำด
ก ำลังกำรผลิต 278 เมกะวัตต์ และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 
รวมขนำดก ำลังกำรผลิต 386 เมกะวัตต์ และในส่วนกลุ่มธุรกิจ
อื่น บริษัทฯ ได้ขยำยกำรด ำเนินงำนไปยังธุรกิจเกี่ยวกับกำร
พัฒนำ และผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออนพอลีเมอร์ 
(Lithium-lon Polymer) โดยเข้ำร่วมลงทุนใน Amita 
Technologies Inc. (“AMITA-Taiwan”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ 
จดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market (ESM) 
ของตลำดหลักทรัพย์ไต้หวัน  เพื่อเป็นกำรขยำยและเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยำยกำรด ำเนินงำน ไปยัง
ธุรกิจสถำนีอัดประจุ ไฟฟ้ำส ำหรับรถยนต์ ไฟฟ้ำ ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ “EA Anywhere” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
น ำพลังงำนสะอำดมำใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงส่งเสริมกำรใช้พลังงำนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งขยำยกำรด ำเนินงำนไปยัง โครงกำร
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ อำทิเช่น รถยนต์ไฟฟ้ำ เรือโดยสำรไฟฟ้ำ รถบัส
โดยสำรไฟฟ้ำ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (1)  หน้าที่ 2

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



  

1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
 

พัฒนำกำรที่ส ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแบ่งตำม
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้  
 

ในปี 2561 
กลุ่มธุรกจิไบโอดีเซล  
 บริษัทฯ ยังคงรักษำระบบบริหำรจัดกำร ในด้ำนต่ำงๆ ตลอด

ระยะเวลำในช่วงปี  2561 ตำมมำตรฐำน RSPO, ISO 
9001:2015, ISO 14001 : 2015, OHSAS 18001: 2007, 
Kosher, Green System (GI3) 

 บริษัทฯ ได้รับใบประกำศนียบัตรสถำนประกอบกำรที่ผ่ำน
เกณฑ์ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนยันว่ำ บริษัทฯ ยังคง
มุ่งมั่นที่จะน ำหลักธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม มำปฏิบัติในกำร
ประกอบกิจกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดและ
มุ่งเน้นกำรป้องกันและรักษำสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและ
สังคมท้องถิ่น ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังนี้  
 ให้ชุมชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ที่ถูกต้อง  
 เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม

คิดเห็นและเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่ำงโปร่งใส และสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 
 แสดงควำมรับผิดชอบ หำกเกิดผลกระทบต่อชุมชน และ

จัดให้มีช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียน 
 ยึดหลักนิติธรรมในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป

ตำมกฎหมำย 
 ด ำรงไว้ซึ่งควำมยุติธรรมในกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำง

เหมำะสม และคืนประโยชน์ต่อสังคม 
 ประกอบกิจกำรอย่ำงมีจิตส ำนึก ไม่ก่อผลกระทบต่อ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรกำรอนุรักษ์พลังงำนกับกรม

พัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ได้แก่ 
 รับกำรสนับสนุนกำรลงทุนในกำรปรับเปลี่ยน ปรับปรุง 

หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
ระบบอำกำศอัด ภำยใต้กำรสนับสนุนกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรพลังงำนในระบบอำกำศอัด 
ทั้งระบบ ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ตำมนโยบำย 
hailand 4.0 

 โครงกำรน ำร่องขยำยผลกำรเพิ่มประสิทธิภำพหม้อไอน้ ำ 
โดยวิศวกรด้ำนหม้อไอน้ ำหรือวิศวกรพลังงำน ภำยใต้
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนพ.ศ. 2561 
เพื่อยกระดับประสิทธิภำพพลังงำนหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อน ำควำมร้อนในภำคอุตสำหกรรม  

 

กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 2 ตั้งอยู่ที่ 

จังหวัดล ำปำง, โครงกำร 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก) ได้รับ 
ใบประกำศนียบัตรสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ธรรมำภิ
บำลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อเป็น
กำรยืนยันว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นสถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรมที่ด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์ธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อม และยังได้รับกำรรับรองจำก URS Thailand 
(United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.) ใน 
ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 ระบบบรหิำรงำนคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล 

“ISO 9001 : 2015” 
 ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

“ISO 14001 : 2015”  
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ส ำหรับโครงกำร อีเอ โซล่ำร์ 

ฟำร์ม และโครงกำร 1 ยังคงรักษำระบบบริหำรจัดกำร ทั้ง
ทำงด้ำนระบบบริหำรงำน และระบบกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับจำก URS Thailand (United Registrar 
of Systems (Thailand) Ltd.) ตลอดระยะเวลำในช่วง 
ปี 2561 ดังนี้  
 โครงกำรอีเอ โซล่ำร์ ฟำร์ม/จังหวัดลพบุรี ได้รับกำรรับรอง

ระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO 
9001:2015 ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงจำก ISO 9001 : 2008 
และระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 
2015 ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงจำก ISO 14001 : 2004  

 โครงกำร 1/จังหวัดนครสวรรค์ (“ESN”) ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 
9001 : 2015 และระบบกำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ISO 
14001 : 2015 

ความเป็นมา  
บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) (Energy Absolute 

Public Company Limited) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จดทะเบียน
ก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2549 ภำยใต้ช่ือเดิม“บริษัท 
ซันเทคปำล์มออยล์ จ ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้ำน
บำท ต่อมำในปี 2551 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนจ ำกัด และเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ 
จ ำกัด (มหำชน) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำท เป็น 
250 ล้ำนบำท และต่อมำในปี 2552 บริษัทฯ เพิ่มทุนเป็น 360 
ล้ำนบำท จำกน้ันในปี 2555 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนลง 
เป็น 305 ล้ำนบำท ด้วยวิธีกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้
จ ำหน่ำย และเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นใหม่อีก 68 ล้ำนบำท เป็น 
373 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 680 
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่
ประชำชนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จ ำนวน 
560 ล้ำนหุ้น ในรำคำหุ้นละ 5.50 บำท และเสนอขำยให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering : RO) จ ำนวน 120 ล้ำน
หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.50 บำท ระหว่ำงวันที่ 21 -23 มกรำคม 
2556 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 
373 ล้ำนบำท ในปี 2556 บริษัทฯ ได้น ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 
3,730 ล้ำนหุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท) รวม 373 ล้ำน
บำท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
นับตั้งแต่วันที่ 6 มกรำคม 2560  บริษัทฯ ได้น ำหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
และจัดให้หลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มทรัพยำกร หมวดพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค โดยใช้ช่ือย่อในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ "EA" 
เช่นเดิม ในส่วนของกำรด ำเนินธุรกิจ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทด ำเนิน
ธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังน้ี 
 

 กลุ่มธุรกจิไบโอดีเซล 
: ด ำเนินงำนผ่ำนบริษัทฯ และบรษิัทย่อย  

 กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
: ด ำเนินงำนผ่ำนบริษัทย่อย 

 กลุ่มธุรกจิอื่นๆ  
: ด ำเนินงำนผ่ำนบริษัทย่อย 

 
 

 
 โดยกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล เป็นกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำมันไบโอดีเซล (B100), กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์
พลอยได้จำกกำรผลิต (ซึ่งได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำม
มำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 
จำกกระทรวงพลังงำน) 
 ส่วนกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เป็นกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนลม  เพื่อ
จ ำหน่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (“กฟภ.”) โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทมี
โรงผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 4 แห่ง รวมขนำด
ก ำลังกำรผลิต 278 เมกะวัตต์ และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 
รวมขนำดก ำลังกำรผลิต 386 เมกะวัตต์ และในส่วนกลุ่มธุรกิจ
อื่น บริษัทฯ ได้ขยำยกำรด ำเนินงำนไปยังธุรกิจเกี่ยวกับกำร
พัฒนำ และผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออนพอลีเมอร์ 
(Lithium-lon Polymer) โดยเข้ำร่วมลงทุนใน Amita 
Technologies Inc. (“AMITA-Taiwan”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ 
จดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market (ESM) 
ของตลำดหลักทรัพย์ไต้หวัน  เพื่อเป็นกำรขยำยและเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยำยกำรด ำเนินงำน ไปยัง
ธุรกิจสถำนีอัดประจุ ไฟฟ้ำส ำหรับรถยนต์ ไฟฟ้ำ ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ “EA Anywhere” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
น ำพลังงำนสะอำดมำใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงส่งเสริมกำรใช้พลังงำนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งขยำยกำรด ำเนินงำนไปยัง โครงกำร
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ อำทิเช่น รถยนต์ไฟฟ้ำ เรือโดยสำรไฟฟ้ำ รถบัส
โดยสำรไฟฟ้ำ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (1)  หน้าที่ 3



  

 จัดตั้ง AMITA NEW TECHNOLOGY PTE.LTD., 
Singapore (“Amita-SG”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
บริษัทลงทุน และบริษัทโฮลดิ้ง  

 จัดตั้ง บจก. อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (“Amita-
TH”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และ
จ ำหน่ำยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนพอลิเมอร์ และระบบ
กักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำควำมจุสูง  

 จัดตั้ง บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรช่ัน (“MMC”) 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำย 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ  

 จัดตั้ง บจก. อีเอ สเตชั่น (“EA Station”) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น Hub Station และโลจิสติก 
 

ในปี 2562 
 

กลุ่มธุรกจิไบโอดีเซล  
 ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลให้มีคุณลักษณะใหม่ 

ตำมประกำศของกรมธุรกิจพลังงำน “เรื่องก าหนดลักษณะ
และคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมัน พ.ศ. 2562” ซึ่งประกำศนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวำคม 2562 

 

กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 โรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม (โครงกำรหนุมำน) ที่จังหวัด

ชัยภูมิ ได้เริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย์ครบทุกโครงกำร
แล้ว ดังนี้  

โครงการ ขนาด 
ก าลังการผลิต 

วันที่เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย ์

หนุมาน 1 45 เมกะวตัต ์ 25 มกรำคม 2562 
หนุมาน 5 48 เมกะวัตต ์ 22 มีนำคม 2562 
หนุมาน 8 45 เมกะวัตต ์ 25 มกรำคม 2562 
หนุมาน 9 42 เมกะวัตต ์ 30 มีนำคม 2562 
หนุมาน 10 80 เมกะวัตต ์ 13 เมษำยน 2562 

 
 
 
 
 
 

 ศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ของกำรผลิต ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่จังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้หุ่นยนต์ช่วยในกำรท ำควำมสะอำด 
แผงโซล่ำร์ และเพื่อเป็นกำรก ำจัดฝุ่นครำบสกปรกบนผิว
แผ่นโซล่ำร์ ซึ่งจำกกำรทดลองในปี 2562 สำมำรถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำเฉลี่ยเพิ่มเป็นจำกเดิม 2.5% 
โดยมีแผนกำรติดตั้งหุ่นยนต์ล้ำงแผงภำยในปี 2563 

 พัฒนำปรับปรุง Backtrack Function ส ำหรับพ้ืนท่ีลำดชัน  
ในกำรลดกำรบดบังเงำส ำหรับพ้ืนที่ลำดเอียง ซึ่งระบบติดตำม
ดวงอำทิตย์ (Tracking System) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ฟังก์ช่ันกำรท ำงำนของระบบปรับแผงในพื้นที่ลำดเอียงให้
สำมำรถหมุนตำมดวงอำทิตย์ โดยผลกำรทดสอบคำดว่ำจะ
ส่งผลให้กำรผลิตไฟเพิ่มขึ้นจำกเดิมเฉลี่ยทั้งปี 0.77 % 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 1, 2, 3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จำก อบก. โดยปริมำณที่ได้รับกำร
รับรองในโครงกำร 1 และ 2 ส ำหรับเดือนธันวำคม 2560 
ถึงเดือนธันวำคม 2561 และในโครงกำร 3 ส ำหรับเดือน
ตุลำคม 2560 ถึงเดือนธันวำคม 2561 รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 
376,568 ตันคำร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่ำ (tCO2e) ดังนี ้
 

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง * 
โครงการ 1  
อ ำเภอตำคลี / จังหวัดนครสวรรค ์  

108,540  
 

โครงการ 2 
อ ำเภอเมืองล ำปำง / จังหวัดล ำปำง 

119,009  
 

โครงการ 3  
อ ำเภอพรหมพริำม /จังหวัด
พิษณุโลก 

149,019 
 

หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e)) 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหำดกังหัน 1-3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 2 จำก อบก. ส ำหรับเดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือน
ธันวำคม 2561 ปริมำณที่ได้รับกำรรับรองมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 
205,065 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 1, 2, 3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำชเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 2 จำก องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 
(“อบก.”) โดยปริมำณที่ได้รับกำรรับรองในโครงกำร 1 และ 
2 ส ำหรับเดือนธันวำคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2560 
และในโครงกำร 3 ส ำหรับเดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือน
กั นยำยน  2560  ร วมจ ำ นวนทั้ ง สิ้ น  3 43 , 804  ตั น
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e)  ดังนี ้
 

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง 
* 

โครงการ 1  
อ ำเภอตำคลี / จังหวัดนครสวรรค ์  

104,543  
 

โครงการ 2 
อ ำเภอเมืองล ำปำง / จังหวัดล ำปำง 

112,548  
 

โครงการ 3  
อ ำเภอพรหมพริำม /จังหวัด
พิษณุโลก 

126,713  
 

หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e) 
 
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหำดกังหัน 1,2,3) ที่จังหวัด

สงขลำ และจังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้รับกำรอนุมัติกำร 
ขึ้นทะเบียนโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ภำคสมัครใจ 
ตำมมำตรฐำนของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program : T-VER) กับ อบก. 
ภำยใต้ช่ือ “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่จังหวัด
สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย (“Wind 
Power Plant at Songkla and Nakhon Si Thammarat, 
Thailand)” โดยอบก. เห็นชอบรับรองปริมำณก๊ำซเรือน
กระจกท่ีลดได้จำกโครงกำรนี้ ส ำหรับเดือนมีนำคม 2560 ถึง
เดื อนกันยำยน 2560 รวมจ ำนวนทั้ งสิ้ น  63,907 ตั น
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e)  

 
 
 
 
 

กลุ่มธุรกจิอื่นๆ   
 เปิดตัวธุรกิจสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

โดยเทคโนโลยีเครื่องชำร์จซึ่งผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสำกล 
ด้ำนควำมปลอดภัยจำก IEC และได้แสดงจุดยืนในกำร
ขับเคลื่อนให้เกิดวิวัฒนำกำรครั้งส ำคัญด้วยกำรขยำยจ ำนวน
สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อน 
กำรใช้งำนรถยนต์ไฟฟ้ำภำยในประเทศ  

 เปิดตัว “Smart Move” แพลตฟอร์มบริกำรเช่ำรถพลังงำน
ไฟฟ้ำ 100% เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งในกำรสร้ำงระบบนิเวศรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำในประเทศ
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำสถำนีอัด
ประจุไฟฟ้ำได้จำกแอปพลิเคช่ัน EA Anywhere บน
โทรศัพท์มือถือผ่ำนแพลตฟอร์ม Smart Move และได้ติดตั้ง
สถำนีชำร์จ ในโครงกำรของแสนสิริด้วยอุปกรณ์ DC Super 
Charge ไว้รองรับกำรชำร์จ และเป็นเครื่องแรกที่ติดตั้งใน
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์  

 เปิดตัวสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำกับพันธมิตรตลอดเส้นทำง 
ไป-กลับ กรุงเทพฯ-หัวหิน กว่ำ 380 กิโลเมตร จ ำนวน 8 จุด 
เป็นรำยแรกในประเทศไทยเมื่อวันท่ี 4-5 กรกฎำคม 2561 

 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ กับตัวแทนและผู้น ำเข้ำ
รถยนต์เพื่อให้ บจก. พลังงำนมหำนคร เป็น ผู้ให้บริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำและเครื่อง
อัดประจุไฟฟ้ำแก่ลูกค้ำ รวมทั้ง ลงนำมในบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือเพื่อขยำยจ ำนวนสถำน ีอัดประจุไฟฟ้ำ 

 เข้ำลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ AMITA-Taiwan 
ด้วยกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำกผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของ AMITA-Taiwan ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุ้นใน AMITA-Taiwan จ ำนวน 76,109,821 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 77.21 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ ออกและ
จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของ AMITA-Taiwan และท ำให้ 
AMITA-Taiwan มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) ดังต่อไปนี้ 
 จัดตั้ง EA CON DAO (SG) PTE.LTD., Singapore  

(“EA Con Dao”) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อด ำเนินธุรกิจ
และลงทุนด้ำนพลังงำนหมุนเวียน 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (1)  หน้าที่ 4

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



  

 จัดตั้ง AMITA NEW TECHNOLOGY PTE.LTD., 
Singapore (“Amita-SG”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
บริษัทลงทุน และบริษัทโฮลดิ้ง  

 จัดตั้ง บจก. อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (“Amita-
TH”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และ
จ ำหน่ำยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนพอลิเมอร์ และระบบ
กักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำควำมจุสูง  

 จัดตั้ง บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรช่ัน (“MMC”) 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำย 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ  

 จัดตั้ง บจก. อีเอ สเตชั่น (“EA Station”) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น Hub Station และโลจิสติก 
 

ในปี 2562 
 

กลุ่มธุรกจิไบโอดีเซล  
 ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซลให้มีคุณลักษณะใหม่ 

ตำมประกำศของกรมธุรกิจพลังงำน “เรื่องก าหนดลักษณะ
และคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมัน พ.ศ. 2562” ซึ่งประกำศนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวำคม 2562 

 

กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 โรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม (โครงกำรหนุมำน) ที่จังหวัด

ชัยภูมิ ได้เริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย์ครบทุกโครงกำร
แล้ว ดังนี้  

โครงการ ขนาด 
ก าลังการผลิต 

วันที่เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย ์

หนุมาน 1 45 เมกะวตัต ์ 25 มกรำคม 2562 
หนุมาน 5 48 เมกะวัตต ์ 22 มีนำคม 2562 
หนุมาน 8 45 เมกะวัตต ์ 25 มกรำคม 2562 
หนุมาน 9 42 เมกะวัตต ์ 30 มีนำคม 2562 
หนุมาน 10 80 เมกะวัตต ์ 13 เมษำยน 2562 

 
 
 
 
 
 

 ศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ของกำรผลิต ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่จังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้หุ่นยนต์ช่วยในกำรท ำควำมสะอำด 
แผงโซล่ำร์ และเพื่อเป็นกำรก ำจัดฝุ่นครำบสกปรกบนผิว
แผ่นโซล่ำร์ ซึ่งจำกกำรทดลองในปี 2562 สำมำรถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำเฉลี่ยเพิ่มเป็นจำกเดิม 2.5% 
โดยมีแผนกำรติดตั้งหุ่นยนต์ล้ำงแผงภำยในปี 2563 

 พัฒนำปรับปรุง Backtrack Function ส ำหรับพ้ืนท่ีลำดชัน  
ในกำรลดกำรบดบังเงำส ำหรับพ้ืนที่ลำดเอียง ซึ่งระบบติดตำม
ดวงอำทิตย์ (Tracking System) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ฟังก์ช่ันกำรท ำงำนของระบบปรับแผงในพื้นที่ลำดเอียงให้
สำมำรถหมุนตำมดวงอำทิตย์ โดยผลกำรทดสอบคำดว่ำจะ
ส่งผลให้กำรผลิตไฟเพิ่มขึ้นจำกเดิมเฉลี่ยทั้งปี 0.77 % 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 1, 2, 3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จำก อบก. โดยปริมำณที่ได้รับกำร
รับรองในโครงกำร 1 และ 2 ส ำหรับเดือนธันวำคม 2560 
ถึงเดือนธันวำคม 2561 และในโครงกำร 3 ส ำหรับเดือน
ตุลำคม 2560 ถึงเดือนธันวำคม 2561 รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 
376,568 ตันคำร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่ำ (tCO2e) ดังนี ้
 

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง * 
โครงการ 1  
อ ำเภอตำคลี / จังหวัดนครสวรรค ์  

108,540  
 

โครงการ 2 
อ ำเภอเมืองล ำปำง / จังหวัดล ำปำง 

119,009  
 

โครงการ 3  
อ ำเภอพรหมพริำม /จังหวัด
พิษณุโลก 

149,019 
 

หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e)) 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหำดกังหัน 1-3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 2 จำก อบก. ส ำหรับเดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือน
ธันวำคม 2561 ปริมำณที่ได้รับกำรรับรองมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 
205,065 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 1, 2, 3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำชเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 2 จำก องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 
(“อบก.”) โดยปริมำณที่ได้รับกำรรับรองในโครงกำร 1 และ 
2 ส ำหรับเดือนธันวำคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2560 
และในโครงกำร 3 ส ำหรับเดือนตุลำคม 2559 ถึงเดือน
กั นยำยน  2560  ร วมจ ำ นวนทั้ ง สิ้ น  3 43 , 804  ตั น
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e)  ดังนี ้
 

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง 
* 

โครงการ 1  
อ ำเภอตำคลี / จังหวัดนครสวรรค ์  

104,543  
 

โครงการ 2 
อ ำเภอเมืองล ำปำง / จังหวัดล ำปำง 

112,548  
 

โครงการ 3  
อ ำเภอพรหมพริำม /จังหวัด
พิษณุโลก 

126,713  
 

หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e) 
 
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหำดกังหัน 1,2,3) ที่จังหวัด

สงขลำ และจังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้รับกำรอนุมัติกำร 
ขึ้นทะเบียนโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ภำคสมัครใจ 
ตำมมำตรฐำนของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
Emission Reduction Program : T-VER) กับ อบก. 
ภำยใต้ช่ือ “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่จังหวัด
สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย (“Wind 
Power Plant at Songkla and Nakhon Si Thammarat, 
Thailand)” โดยอบก. เห็นชอบรับรองปริมำณก๊ำซเรือน
กระจกท่ีลดได้จำกโครงกำรนี้ ส ำหรับเดือนมีนำคม 2560 ถึง
เดื อนกันยำยน 2560 รวมจ ำนวนทั้ งสิ้ น  63,907 ตั น
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e)  

 
 
 
 
 

กลุ่มธุรกจิอื่นๆ   
 เปิดตัวธุรกิจสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

โดยเทคโนโลยีเครื่องชำร์จซึ่งผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสำกล 
ด้ำนควำมปลอดภัยจำก IEC และได้แสดงจุดยืนในกำร
ขับเคลื่อนให้เกิดวิวัฒนำกำรครั้งส ำคัญด้วยกำรขยำยจ ำนวน
สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อน 
กำรใช้งำนรถยนต์ไฟฟ้ำภำยในประเทศ  

 เปิดตัว “Smart Move” แพลตฟอร์มบริกำรเช่ำรถพลังงำน
ไฟฟ้ำ 100% เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งในกำรสร้ำงระบบนิเวศรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำในประเทศ
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำสถำนีอัด
ประจุไฟฟ้ำได้จำกแอปพลิเคช่ัน EA Anywhere บน
โทรศัพท์มือถือผ่ำนแพลตฟอร์ม Smart Move และได้ติดตั้ง
สถำนีชำร์จ ในโครงกำรของแสนสิริด้วยอุปกรณ์ DC Super 
Charge ไว้รองรับกำรชำร์จ และเป็นเครื่องแรกที่ติดตั้งใน
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์  

 เปิดตัวสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำกับพันธมิตรตลอดเส้นทำง 
ไป-กลับ กรุงเทพฯ-หัวหิน กว่ำ 380 กิโลเมตร จ ำนวน 8 จุด 
เป็นรำยแรกในประเทศไทยเมื่อวันท่ี 4-5 กรกฎำคม 2561 

 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ กับตัวแทนและผู้น ำเข้ำ
รถยนต์เพื่อให้ บจก. พลังงำนมหำนคร เป็น ผู้ให้บริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำและเครื่อง
อัดประจุไฟฟ้ำแก่ลูกค้ำ รวมทั้ง ลงนำมในบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือเพื่อขยำยจ ำนวนสถำน ีอัดประจุไฟฟ้ำ 

 เข้ำลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ AMITA-Taiwan 
ด้วยกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำกผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของ AMITA-Taiwan ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุ้นใน AMITA-Taiwan จ ำนวน 76,109,821 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 77.21 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ ออกและ
จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของ AMITA-Taiwan และท ำให้ 
AMITA-Taiwan มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) ดังต่อไปนี้ 
 จัดตั้ง EA CON DAO (SG) PTE.LTD., Singapore  

(“EA Con Dao”) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อด ำเนินธุรกิจ
และลงทุนด้ำนพลังงำนหมุนเวียน 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (1)  หน้าที่ 5



  

 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ภำยในงำน 
motor Show 2019 ระหว่ำง MMC กับสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนำ จ ำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริกำร
รถยนต์รับจ้ำง (รถแท็กซี่) เพื่อตกลงจองสิทธิซื้อรถยนต์
ไฟฟ้ำและอะไหล่ จ ำนวน 3 ,500 คัน โดยจะน ำไปจด
ทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้ำง เพื่อจ ำหน่ำยให้กับสมำชิกของ
สหกรณ์ พร้อมกับตกลงกำรใช้บริกำรชำร์จไฟฟ้ำจำกสถำนี
อัดประจุไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัท เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 

 

ในปี 2563 
 

กลุ่มธุรกจิไบโอดีเซล  
 ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต B100 ตำมคุณลักษณะใหม่ที่ระบุ

ในประกำศของกรมธุรกิจพลังงำน “เรื่องก ำหนดลักษณะ
และคุณภำพของไบโอดีเซล ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ 
กรดไขมัน พ.ศ. 2562” เพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิตจำกเดิม 
650,000 ลิตรต่อวัน เป็น 800,000 ลิตรต่อวัน อีกทั้งกำร
ลงทุนติดตั้งกระบวนกำรผลิต B100 จำกผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
(กรดไขมันปำล์ม) เพื่อลดต้นทุนในกำรผลิตอันเป็นกำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ  

 บริษัทฯ ด ำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ภำยใต้ธุรกิจไบโอดีเซล เพื่อเป็นกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้
น้ ำมันปำล์มดิบที่เป็นสำรตั้งต้น ซึ่งได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
(Patent) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทย่อย (บจก. อีเอ 
ไบโอ อินโนเวช่ัน) เป็นผู้ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ประกอบด้วย 
(1.) ผลิตภัณฑ์กรีนดีเซล (Green Diesel หรือ GD) หรือ Bio 

Hydrogenated Diesel (BHD) เพื่อน ำมำใช้เป็น
ส่วนผสมของน้ ำมันดีเซล ในกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
และควำมสะอำดของเครื่องยนต์ และ 

(2.) สำรเปลี่ยนสถำนะ หรือ PCM (Phase Change Material) 
เพื่อน ำมำใช้ในกำรควบคุมอุณหภูมิ เช่น เป็นส่วนประกอบ
ของวัสดุก่อสร้ำงอำคำร หรือเส้นใยผ้ำ และอื่นๆ เพื่อ
ช่วยในกำรดูดซับ กักเก็บ ควบคุม และปล่อยควำมร้อน
เพื่อรักษำอุณหภูมิ โดยสำร PCM นี้เป็นที่นิยมและมี
ควำมต้องกำรสูงในประเทศท่ีมีสภำพอำกำศแปรปรวน 

 

โดยโรงงำนผลิตกรีนดีเซล และสำรเปลี่ยนสถำนะ (PCM) ดังกล่ำว 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันได้ด ำเนินกำรติดตั้งและทดสอบ
เครื่องจักรแล้วเสร็จ และได้เริ่มกระบวนกำรผลิตระยะที่ 1 ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ PCM และจะทยอยเพิ่มก ำลังกำรผลิตให้เต็มก ำลังกำร
ผลิต ที่ 65 ตันต่อวัน ส่วนระยะถัดไปจะเริ่มกำรผลิตระยะที่ 2 ซึ่ง
จะมีก ำลังกำรผลิตอีกจ ำนวน 65 ตันต่อวัน โดยระหว่ำงนี้ทำง
บริษัทฯ ยังคงท ำกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อขยำย
โอกำสทำงกำรตลำดในกำรน ำสำร PCM ไปใช้ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อ
เป็นกำรต่อยอดในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มต่อไป  
 

กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 1,2,3) ยังคงได้รับ

ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จำก อบก. โดยปริมำณที่ได้รับกำร
รับรองส ำหรับเดือนมกรำคม 2562 ถึงเดือนธันวำคม 2562 
รวมจ ำนวนทั้งสิ้ น 344,922 ตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ(tCO2e) ดังนี ้

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง * 
โครงการ 1  
อ ำเภอตำคลี / จังหวัดนครสวรรค ์  

101,947  
 

โครงการ 2 
อ ำเภอเมืองล ำปำง / จังหวัดล ำปำง 

115,285  
 

โครงการ 3  
อ ำเภอพรหมพิรำม /จังหวัดพิษณุโลก 

127,690 
 

 หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e) 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหำดกังหัน 1-3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยปริมำณที่ได้รับกำรรับรองส ำหรับ
เดือนมกรำคม 2562 ถึง เดือนธันวำคม 2562 จ ำนวน 
164,873 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหนุมำน 1,5,8,9,10) ได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีแรกจำก อบก. โดยปริมำณที่ได้รับกำรรับรองส ำหรับ
เดือนกุมภำพันธ์ 2562 ถึงเดือนธันวำคม 2562 รวมจ ำนวน
ทั้งสิ้น 263,871 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) 
ดังนี ้

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหนุมำน 1,5,8,9,10) ที่
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรอนุมัติกำรขึ้นทะเบียนโครงกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program : 
T-VER) กับองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำร
มหำชน) “อบก.”ภำยในช่ือ“โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
ที่จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย 
 (“Wind Power Plant at chaiyaphum, Thailand)” มี
ระยะเวลำกำรคิดเครดิตนับตั้งแต่เดือน มกรำคม 2562 ถึง 
เดือน ธันวำคม 2568 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหนุมำน 1,5,8,9,10) ได้รับกำร
รับรองจำก TUV NORD (Thailand) Ltd. ในด้ำนระบบ
บริหำร จัดกำรคุณภำพและระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้  
 ระบบบรหิำรงำนคณุภำพมำตรฐำนสำกล 

“ISO 9001 : 2015” 
 ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

“ISO 14001 : 2015 
 

กลุ่มธุรกจิอื่นๆ   
 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ เพื่อพัฒนำสถำนีอัด

ประจุไฟฟ้ำให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนกับรถยนต์ ผ่ำน
เทคโนโลยี i-Smart function 

 มีกำรปรับลดสัดส่วนกำรเข้ำลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำกับ 
Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. (ช่ือเดิม
คือ Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd.) 
จำกเดิมร้อยละ 44.00 เป็นร้อยละ 36.67 เนื่องจำกShenzhen 
Atess Power Technology Co., Ltd. ได้เพิ่มส่วนได้เสียใน
กำรร่วมค้ำให้แก่ผู้ลงทุนอื่น 

 เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของ AMITA-Taiwan เพิ่มเติมด้วยกำร
เข้ำ ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน Amita-
Taiwan จ ำนวน 96,609,821 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
65.61 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด  

 จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) ดังต่อไปนี้ 
 จัดตั้ง EA BVI Holding Limited (“BVI Holding”) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจและลงทุนในประเทศ
ไต้หวัน  

 จัดตั้ง EA (BVI) 1 Limited (“BVI 1”) ที่ British Virgin 
Islands โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรลงทุนในประเทศ
ไต้หวัน 

 จัดตั้ง EA (BVI) 2 Limited (“BVI 2”) ที่ British Virgin 
Islands โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรลงทุนในประเทศ
ไต้หวัน 

 จัดตั้งบจก. อี สมำร์ท ทรำนสปอร์ต (“EST”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจเรือโดยสำร และ เรือ
ท่องเที่ยว 

 จัดตั้งบจก. สมำร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ (“SWM”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจก ำจัดขยะทุกประเภท 

 จัดตั้งบจก. อวีีนำว (“EV Now”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ด ำ เนินธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยรถบัสไฟฟ้ำ และ
ยำนพำหนะอื่นทุกประเภท รวมถึงธุรกิจบริกำรขนส่ง
สำธำรณะ 

 กำรเข้ำลงทุนของบริษัทในเครือ  
 BVI Holding ได้เข้ำลงทุนใน Zept Inc. (“Zept”) 

ซึ่ ง เป็นบริษัทที่ จดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของ
สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ด ำเนินธุรกิจพัฒนำ ออกแบบ 
และประกอบ EV powertrain systems โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยำยและเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของบริษัทฯ 

 AMITA -Taiwan เข้ำลงทุนใน Wan Meng Precision 
Co., Ltd. (“Wan Meng”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ด ำเนิน
ธุรกิจ Automatic control equipment engineering 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยและเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของ Amita Taiwan  

 AMITA - Taiwan เข้ำลงทุนใน Sun Field Investment 
Co., Ltd. (“Sun Field”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ภำยใต้กฎหมำยของรัฐเอกรำชซำมัว ที่ด ำเนินธุรกิจเป็น
บริษัทลงทุน และบริษัทโฮลดิ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขยำยและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ Amita-
Taiwan  
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (1)  หน้าที่ 6

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



  

 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ภำยในงำน 
motor Show 2019 ระหว่ำง MMC กับสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนำ จ ำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริกำร
รถยนต์รับจ้ำง (รถแท็กซี่) เพื่อตกลงจองสิทธิซื้อรถยนต์
ไฟฟ้ำและอะไหล่ จ ำนวน 3 ,500 คัน โดยจะน ำไปจด
ทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้ำง เพื่อจ ำหน่ำยให้กับสมำชิกของ
สหกรณ์ พร้อมกับตกลงกำรใช้บริกำรชำร์จไฟฟ้ำจำกสถำนี
อัดประจุไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัท เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 

 

ในปี 2563 
 

กลุ่มธุรกจิไบโอดีเซล  
 ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต B100 ตำมคุณลักษณะใหม่ที่ระบุ

ในประกำศของกรมธุรกิจพลังงำน “เรื่องก ำหนดลักษณะ
และคุณภำพของไบโอดีเซล ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ 
กรดไขมัน พ.ศ. 2562” เพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิตจำกเดิม 
650,000 ลิตรต่อวัน เป็น 800,000 ลิตรต่อวัน อีกทั้งกำร
ลงทุนติดตั้งกระบวนกำรผลิต B100 จำกผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
(กรดไขมันปำล์ม) เพื่อลดต้นทุนในกำรผลิตอันเป็นกำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ  

 บริษัทฯ ด ำเนินโครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ภำยใต้ธุรกิจไบโอดีเซล เพื่อเป็นกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้
น้ ำมันปำล์มดิบที่เป็นสำรตั้งต้น ซึ่งได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
(Patent) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทย่อย (บจก. อีเอ 
ไบโอ อินโนเวช่ัน) เป็นผู้ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ประกอบด้วย 
(1.) ผลิตภัณฑ์กรีนดีเซล (Green Diesel หรือ GD) หรือ Bio 

Hydrogenated Diesel (BHD) เพื่อน ำมำใช้เป็น
ส่วนผสมของน้ ำมันดีเซล ในกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
และควำมสะอำดของเครื่องยนต์ และ 

(2.) สำรเปลี่ยนสถำนะ หรือ PCM (Phase Change Material) 
เพื่อน ำมำใช้ในกำรควบคุมอุณหภูมิ เช่น เป็นส่วนประกอบ
ของวัสดุก่อสร้ำงอำคำร หรือเส้นใยผ้ำ และอ่ืนๆ เพื่อ
ช่วยในกำรดูดซับ กักเก็บ ควบคุม และปล่อยควำมร้อน
เพื่อรักษำอุณหภูมิ โดยสำร PCM นี้เป็นที่นิยมและมี
ควำมต้องกำรสูงในประเทศท่ีมีสภำพอำกำศแปรปรวน 

 

โดยโรงงำนผลิตกรีนดีเซล และสำรเปลี่ยนสถำนะ (PCM) ดังกล่ำว 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันได้ด ำเนินกำรติดตั้งและทดสอบ
เครื่องจักรแล้วเสร็จ และได้เริ่มกระบวนกำรผลิตระยะที่ 1 ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ PCM และจะทยอยเพิ่มก ำลังกำรผลิตให้เต็มก ำลังกำร
ผลิต ที่ 65 ตันต่อวัน ส่วนระยะถัดไปจะเร่ิมกำรผลิตระยะที่ 2 ซึ่ง
จะมีก ำลังกำรผลิตอีกจ ำนวน 65 ตันต่อวัน โดยระหว่ำงนี้ทำง
บริษัทฯ ยังคงท ำกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อขยำย
โอกำสทำงกำรตลำดในกำรน ำสำร PCM ไปใช้ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อ
เป็นกำรต่อยอดในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มต่อไป  
 

กลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 1,2,3) ยังคงได้รับ

ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จำก อบก. โดยปริมำณที่ได้รับกำร
รับรองส ำหรับเดือนมกรำคม 2562 ถึงเดือนธันวำคม 2562 
รวมจ ำนวนทั้งสิ้ น 344,922 ตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ(tCO2e) ดังนี ้

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง * 
โครงการ 1  
อ ำเภอตำคลี / จังหวัดนครสวรรค ์  

101,947  
 

โครงการ 2 
อ ำเภอเมืองล ำปำง / จังหวัดล ำปำง 

115,285  
 

โครงการ 3  
อ ำเภอพรหมพิรำม /จังหวัดพิษณุโลก 

127,690 
 

 หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e) 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหำดกังหัน 1-3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยปริมำณที่ได้รับกำรรับรองส ำหรับ
เดือนมกรำคม 2562 ถึง เดือนธันวำคม 2562 จ ำนวน 
164,873 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหนุมำน 1,5,8,9,10) ได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีแรกจำก อบก. โดยปริมำณที่ได้รับกำรรับรองส ำหรับ
เดือนกุมภำพันธ์ 2562 ถึงเดือนธันวำคม 2562 รวมจ ำนวน
ทั้งสิ้น 263,871 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) 
ดังนี ้

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหนุมำน 1,5,8,9,10) ที่
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรอนุมัติกำรขึ้นทะเบียนโครงกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program : 
T-VER) กับองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำร
มหำชน) “อบก.”ภำยในช่ือ“โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
ที่จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย 
 (“Wind Power Plant at chaiyaphum, Thailand)” มี
ระยะเวลำกำรคิดเครดิตนับตั้งแต่เดือน มกรำคม 2562 ถึง 
เดือน ธันวำคม 2568 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหนุมำน 1,5,8,9,10) ได้รับกำร
รับรองจำก TUV NORD (Thailand) Ltd. ในด้ำนระบบ
บริหำร จัดกำรคุณภำพและระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้  
 ระบบบรหิำรงำนคณุภำพมำตรฐำนสำกล 

“ISO 9001 : 2015” 
 ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

“ISO 14001 : 2015 
 

กลุ่มธุรกจิอื่นๆ   
 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ เพื่อพัฒนำสถำนีอัด

ประจุไฟฟ้ำให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนกับรถยนต์ ผ่ำน
เทคโนโลยี i-Smart function 

 มีกำรปรับลดสัดส่วนกำรเข้ำลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำกับ 
Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. (ช่ือเดิม
คือ Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd.) 
จำกเดิมร้อยละ 44.00 เป็นร้อยละ 36.67 เนื่องจำกShenzhen 
Atess Power Technology Co., Ltd. ได้เพิ่มส่วนได้เสียใน
กำรร่วมค้ำให้แก่ผู้ลงทุนอื่น 

 เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของ AMITA-Taiwan เพิ่มเติมด้วยกำร
เข้ำ ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน Amita-
Taiwan จ ำนวน 96,609,821 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
65.61 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด  

 จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) ดังต่อไปนี้ 
 จัดตั้ง EA BVI Holding Limited (“BVI Holding”) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจและลงทุนในประเทศ
ไต้หวัน  

 จัดตั้ง EA (BVI) 1 Limited (“BVI 1”) ที่ British Virgin 
Islands โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรลงทุนในประเทศ
ไต้หวัน 

 จัดตั้ง EA (BVI) 2 Limited (“BVI 2”) ที่ British Virgin 
Islands โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรลงทุนในประเทศ
ไต้หวัน 

 จัดตั้งบจก. อี สมำร์ท ทรำนสปอร์ต (“EST”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจเรือโดยสำร และ เรือ
ท่องเที่ยว 

 จัดตั้งบจก. สมำร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ (“SWM”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจก ำจัดขยะทุกประเภท 

 จัดตั้งบจก. อวีีนำว (“EV Now”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ด ำ เนินธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยรถบัสไฟฟ้ำ และ
ยำนพำหนะอ่ืนทุกประเภท รวมถึงธุรกิจบริกำรขนส่ง
สำธำรณะ 

 กำรเข้ำลงทุนของบริษัทในเครือ  
 BVI Holding ได้เข้ำลงทุนใน Zept Inc. (“Zept”) 

ซึ่ ง เป็นบริษัทที่ จดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของ
สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ด ำเนินธุรกิจพัฒนำ ออกแบบ 
และประกอบ EV powertrain systems โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยำยและเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของบริษัทฯ 

 AMITA -Taiwan เข้ำลงทุนใน Wan Meng Precision 
Co., Ltd. (“Wan Meng”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ด ำเนิน
ธุรกิจ Automatic control equipment engineering 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยและเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของ Amita Taiwan  

 AMITA - Taiwan เข้ำลงทุนใน Sun Field Investment 
Co., Ltd. (“Sun Field”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ภำยใต้กฎหมำยของรัฐเอกรำชซำมัว ที่ด ำเนินธุรกิจเป็น
บริษัทลงทุน และบริษัทโฮลดิ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขยำยและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ Amita-
Taiwan  
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (1)  หน้าที่ 7



  

 กำรเข้ำลงทุนของบริษัทในเครือ 
 EPN เข้ำลงทุนใน บจก. ลำภภักดีปำล์ม (“LPD”) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของกลุ่มบริษัท ทำงด้ำนผลิต และจ ำหน่ำยน้ ำมัน
ปำล์มดิบ ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนภำยหลังจำกที่มีกำรเพิ่ม
ทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 150 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของ LPD  

 EPN เข้ำลงทุนใน บจก. คอมไบน์ เอ็นเนอร์ยี่ เทค (“CET”) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำม สำมำรถใน
กำรแข่งขันของกลุ่มบริษัท ในธุรกิจ Shore Tank รวมถึง
แผนกำรก่อสร้ำงโรงผลิต Green Diesel & PCM ด้วย
มูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งสิ้น 285.51 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของ CET  

 EPN เข้ำลงทุนใน บจก. กำญจนดิษฐ์น้ ำมันปำล์ม (“KJD”)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของกลุ่มบริษัท ทำงด้ำนผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำมันปำล์มดิบ ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งสิ้น 37.53 
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและ
จ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของ KJD 

 EMH เข้ำลงทุนซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใน บมจ. เน็กซ์ พอยท์ 
(“NEX”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนำธุรกิจ
เกี่ยวกับกำรผลิต ประกอบช้ินส่วนและจัดจ ำหน่ำย 
ตลอดจนกำรขำยและให้บริกำรหลังกำรขำยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์รถยนต์โดยสำร รถยนต์เชิงพำณิชย์ และ
รถยนต์ส่วนบุคคล โดยบริษัทในเครือจะเป็นผู้ผลิตและ
พัฒนำแบตเตอรี่ และเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ส ำหรับใช้ในรถบัสไฟฟ้ำ และยำนยนต์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ด้วย
มูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,474 ล้ำนบำทคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 40.01 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของ NEX 
 
 
 
 
 
 

 EST เข้ำลงทุนใน บจก. เจ้ำพระยำ ริเวอร์ ไลน์ (“CRL”) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยเครือข่ำยกำรด ำเนินธุรกิจ
ทำงด้ำนเรือโดยสำร กำรท่องเที่ยวในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งสิ้น 55.70 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของ CRL 

 เข้ำซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในกิจกำรร่วมค้ำ (Shenzhen Atess 
Power Technology Co., Ltd.) จำกผู้ร่วมลงทุนรำยอื่นส่งผล
ให้สัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 36.67 เป็นร้อยละ 
38.58 

 เปิดตัวสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำส ำหรับเรือไฟฟ้ำแห่งแรกที่ขนำด
ก ำลังไฟฟ้ำไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 กิโลวัตต์ โดยเป็นกำรติดตั้ง
เครื่องชำร์จ DC Fast Charger ขนำด 300 กิโลวัตต์ จ ำนวน
ทั้งสิ้น 14 เครื่อง ที่สำมำรถอัดประจุไฟฟ้ำได้ภำยในเวลำไม่
เกิน 15-20 นำที ตำมคุณสมบัติของยำนยนต์ไฟฟ้ำและ
ขนำดของแบตเตอรี่ ทั้งนี้เพื่อใหส้ำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้
ทั้งเรือโดยสำรพลังงำนไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัท และเรือไฟฟ้ำ
ของหน่วยงำนอื่นๆ โดยสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำส ำหรับเรือ
ไฟฟ้ำแห่งแรกนี้ ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ฝั่งถนนปู่เจ้ำ
สมิงพรำย สะพำนภูมิพล 2 อ ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปรำกำร อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับแผนในกำรก่อสร้ำง
สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำในพื้นที่อื่นๆ ยังคงด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรใช้งำนเรือโดยสำรไฟฟ้ำตลอดล ำน้ ำ
เจ้ำพระยำ  

 เปิดให้บริกำรเครื่องชำร์จประเภท DC Fast Charger ขนำด 
150 kW เต็มรูปแบบส ำหรับรถยนต์ไฟฟ้ำ โดยติดตั้งไว้ใน
พื้นที่ Outdoor อำทิเช่น สถำนีบริกำรน้ ำมัน ร้ำนสะดวกซื้อ 
7-Eleven และสถำนประกอบกำรอื่นที่เปิดให้บริกำรได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง สำมำรถรองรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ำได้อย่ำง
เต็มศักยภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง * 
โครงการหนุมาน 1  
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ   

46,829 

โครงการหนุมาน 5 
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ   

52,635  
 

โครงการหนุมาน 8  
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ   

47,756 
 

โครงการหนุมาน 9 
อ ำเภอเทพสถิต, อ ำเภอหนองบัว
ระเหว/จังหวัดชัยภมู ิ

41,213  
 

โครงการหนุมาน 10  
อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ / 
จังหวัดชัยภูม ิ

75,438 
 

 หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e)) 
 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 
ยังคงขอกำรรับรองปริมำรณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้จำก
โครงกำรโดยได้ยื่นขอรับกำรรับรองจำก อบก. ส ำหรับเดือน
มกรำคม 2563 ถึงเดือนธันวำคม 2563 รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 
756,998 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) ดังนี ้
 

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง * 
โครงการ 1  
อ ำเภอตำคลี/ จังหวัดนครสวรรค ์

99,629 

โครงการ 2 
อ ำเภอเมืองล ำปำง/ จังหวัดล ำปำง 

116,525  
 

โครงการ 3  
อ ำเภอพรหมพริำม/  
จังหวัดพิษณุโลก   

124,960 
 

โครงการหาดกังหัน 1-3  
อ ำเภอระโนด/จังหวัดสงขลำ 
อ ำเภอหัวไทร, อ ำเภอปำกพนัง/ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

143,270  
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง * 
โครงการหนุมาน 1  
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

43,164 
 

โครงการหนุมาน 5 
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

60,089 

โครงการหนุมาน 8 
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

43,457 

โครงการหนุมาน 9 
อ ำเภอเทพสถิต, อ ำเภอหนองบัวระ
เหว/จังหวัดชัยภูมิ 

43,260 

โครงการหนุมาน 10 
อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ / จังหวัดชัยภูม ิ

82,644 

  หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e)) 
 

 กำรเข้ำลงทุนของบริษัทในเครือ  
 ERH เข้ำลงทุนใน บจก. ซับใหญ่ วินด์ฟำร์ม(1)  (“SWF”)  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของกลุ่มบริษัท ทำงด้ำนกำรผลิต และ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม  

 ERH เข้ำลงทุนในบจก. ทีเอฟ เทค โฮลด้ิง (“TFTH”)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ลอยน้ ำ (Floating Solar)  

 

กลุ่มธุรกจิอื่นๆ   
 จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) ดังต่อไปนี้ 
 จัดตั้ง บจก. อีเอ ปำล์ม เน็ตเวิร์ค (“EPN”) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำมันปำล์มดิบ 

 จัดตั้ง บจก. อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ (“EWM”) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับกำรลงทุน 
ในสินทรัพย์ และธุรกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก
ขยะชีวมวล พลังงำนทดแทนอ่ืน 

 จัดตั้ง บจก. แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี (“AAB”)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจ ผลิต ประกอบยำนยนต์
ไฟฟ้ำทุกประเภท 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (1)  หน้าที่ 8

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



  

 กำรเข้ำลงทุนของบริษัทในเครือ 
 EPN เข้ำลงทุนใน บจก. ลำภภักดีปำล์ม (“LPD”) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของกลุ่มบริษัท ทำงด้ำนผลิต และจ ำหน่ำยน้ ำมัน
ปำล์มดิบ ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนภำยหลังจำกที่มีกำรเพิ่ม
ทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 150 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของ LPD  

 EPN เข้ำลงทุนใน บจก. คอมไบน์ เอ็นเนอร์ยี่ เทค (“CET”) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำม สำมำรถใน
กำรแข่งขันของกลุ่มบริษัท ในธุรกิจ Shore Tank รวมถึง
แผนกำรก่อสร้ำงโรงผลิต Green Diesel & PCM ด้วย
มูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งสิ้น 285.51 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของ CET  

 EPN เข้ำลงทุนใน บจก. กำญจนดิษฐ์น้ ำมันปำล์ม (“KJD”)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของกลุ่มบริษัท ทำงด้ำนผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำมันปำล์มดิบ ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งสิ้น 37.53 
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและ
จ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของ KJD 

 EMH เข้ำลงทุนซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใน บมจ. เน็กซ์ พอยท์ 
(“NEX”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนำธุรกิจ
เกี่ยวกับกำรผลิต ประกอบช้ินส่วนและจัดจ ำหน่ำย 
ตลอดจนกำรขำยและให้บริกำรหลังกำรขำยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์รถยนต์โดยสำร รถยนต์เชิงพำณิชย์ และ
รถยนต์ส่วนบุคคล โดยบริษัทในเครือจะเป็นผู้ผลิตและ
พัฒนำแบตเตอรี่ และเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ส ำหรับใช้ในรถบัสไฟฟ้ำ และยำนยนต์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ด้วย
มูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,474 ล้ำนบำทคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 40.01 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของ NEX 
 
 
 
 
 
 

 EST เข้ำลงทุนใน บจก. เจ้ำพระยำ ริเวอร์ ไลน์ (“CRL”) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยเครือข่ำยกำรด ำเนินธุรกิจ
ทำงด้ำนเรือโดยสำร กำรท่องเที่ยวในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งสิ้น 55.70 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของ CRL 

 เข้ำซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในกิจกำรร่วมค้ำ (Shenzhen Atess 
Power Technology Co., Ltd.) จำกผู้ร่วมลงทุนรำยอื่นส่งผล
ให้สัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 36.67 เป็นร้อยละ 
38.58 

 เปิดตัวสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำส ำหรับเรือไฟฟ้ำแห่งแรกที่ขนำด
ก ำลังไฟฟ้ำไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 กิโลวัตต์ โดยเป็นกำรติดตั้ง
เครื่องชำร์จ DC Fast Charger ขนำด 300 กิโลวัตต์ จ ำนวน
ทั้งสิ้น 14 เครื่อง ที่สำมำรถอัดประจุไฟฟ้ำได้ภำยในเวลำไม่
เกิน 15-20 นำที ตำมคุณสมบัติของยำนยนต์ไฟฟ้ำและ
ขนำดของแบตเตอรี่ ทั้งนี้เพื่อใหส้ำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้
ทั้งเรือโดยสำรพลังงำนไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัท และเรือไฟฟ้ำ
ของหน่วยงำนอื่นๆ โดยสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำส ำหรับเรือ
ไฟฟ้ำแห่งแรกนี้ ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ฝั่งถนนปู่เจ้ำ
สมิงพรำย สะพำนภูมิพล 2 อ ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปรำกำร อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับแผนในกำรก่อสร้ำง
สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำในพื้นที่อื่นๆ ยังคงด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรใช้งำนเรือโดยสำรไฟฟ้ำตลอดล ำน้ ำ
เจ้ำพระยำ  

 เปิดให้บริกำรเครื่องชำร์จประเภท DC Fast Charger ขนำด 
150 kW เต็มรูปแบบส ำหรับรถยนต์ไฟฟ้ำ โดยติดตั้งไว้ใน
พื้นที่ Outdoor อำทิเช่น สถำนีบริกำรน้ ำมัน ร้ำนสะดวกซื้อ 
7-Eleven และสถำนประกอบกำรอื่นที่เปิดให้บริกำรได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง สำมำรถรองรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ำได้อย่ำง
เต็มศักยภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง * 
โครงการหนุมาน 1  
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ   

46,829 

โครงการหนุมาน 5 
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ   

52,635  
 

โครงการหนุมาน 8  
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ   

47,756 
 

โครงการหนุมาน 9 
อ ำเภอเทพสถิต, อ ำเภอหนองบัว
ระเหว/จังหวัดชัยภมู ิ

41,213  
 

โครงการหนุมาน 10  
อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ / 
จังหวัดชัยภูม ิ

75,438 
 

 หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e)) 
 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 
ยังคงขอกำรรับรองปริมำรณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้จำก
โครงกำรโดยได้ยื่นขอรับกำรรับรองจำก อบก. ส ำหรับเดือน
มกรำคม 2563 ถึงเดือนธันวำคม 2563 รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 
756,998 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) ดังนี ้
 

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง * 
โครงการ 1  
อ ำเภอตำคลี/ จังหวัดนครสวรรค ์

99,629 

โครงการ 2 
อ ำเภอเมืองล ำปำง/ จังหวัดล ำปำง 

116,525  
 

โครงการ 3  
อ ำเภอพรหมพริำม/  
จังหวัดพิษณุโลก   

124,960 
 

โครงการหาดกังหัน 1-3  
อ ำเภอระโนด/จังหวัดสงขลำ 
อ ำเภอหัวไทร, อ ำเภอปำกพนัง/ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

143,270  
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ ปริมาณการรับรอง * 
โครงการหนุมาน 1  
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

43,164 
 

โครงการหนุมาน 5 
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

60,089 

โครงการหนุมาน 8 
อ ำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

43,457 

โครงการหนุมาน 9 
อ ำเภอเทพสถิต, อ ำเภอหนองบัวระ
เหว/จังหวัดชัยภูมิ 

43,260 

โครงการหนุมาน 10 
อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ / จังหวัดชัยภูม ิ

82,644 

  หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e)) 
 

 กำรเข้ำลงทุนของบริษัทในเครือ  
 ERH เข้ำลงทุนใน บจก. ซับใหญ่ วินด์ฟำร์ม(1)  (“SWF”)  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของกลุ่มบริษัท ทำงด้ำนกำรผลิต และ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม  

 ERH เข้ำลงทุนในบจก. ทีเอฟ เทค โฮลด้ิง (“TFTH”)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ลอยน้ ำ (Floating Solar)  

 

กลุ่มธุรกจิอื่นๆ   
 จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) ดังต่อไปนี้ 
 จัดตั้ง บจก. อีเอ ปำล์ม เน็ตเวิร์ค (“EPN”) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำย
น้ ำมันปำล์มดิบ 

 จัดตั้ง บจก. อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ (“EWM”) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับกำรลงทุน 
ในสินทรัพย์ และธุรกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก
ขยะชีวมวล พลังงำนทดแทนอ่ืน 

 จัดตั้ง บจก. แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี (“AAB”)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจ ผลิต ประกอบยำนยนต์
ไฟฟ้ำทุกประเภท 
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1.3 อ านาจในการควบคุมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การถือหุ้น และการจัดการ 
 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น  
นับตั้งแต่กำรก่อตั้งบริษัทฯ นำยสมโภชน์ อำหุนัย เป็นผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ โดยถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 (ไม่รวมหุ้น EA 
ที่ถือโดย คู่สมรส) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.4612 ของหุ้น 
จดทะเบียนทั้งหมด ซ่ึงนำยสมโภชน์ อำหุนัย ได้จ ำหน่ำยหุ้น EA 
จ ำนวน 632.77 ล้ำนหุ้น (ร้อยละ 16.9643) ให้แก่ Sotus and 
Faith #1 Limited และ Sotus & Faith#2 Limited (เรียก
รวมกันว่ำ  "Sotus" )  เพื่อก่อตั้ งท รัสต์  และได้รำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เน่ืองจำกนำยสมโภชน์ 
อำหุนัย เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง 1 รำย ร่วมกับสมำชิก Protector 
Committee อีก 2 รำย ดังน้ัน กรณีที่ต้องกำรมติเป็นเอกฉันท์ 
นำยสมโภชน์ อำหุนัย จะมีสิทธิควบคุมเสียงเฉพำะเมื่อไม่เห็นด้วย
กับ Protector Committee อีก 2 รำย เท่ำน้ัน อย่ำงไรก็ตำม 
นำยสมโภชน์ อำหุ นัย ไม่สำมำรถควบคุมสมำชิก Protector 
Committee อีก 2 รำยดังกล่ำวให้ใช้สิทธิออกเสียง เห็นด้วยกับ 
นำยสมโภชน์ อำหุนัย 
 
 
 

 
 

ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พิจำรณำแล้วว่ำ Sotus เป็น Ultimate Beneficial Owner ท ำให้
นำยสมโภชน์ อำหุนัย มีหน้ำที่ต้องน ำหุ้นจ ำนวนดังกล่ำว มำนับ
รวมกับหุ้นของ EA ที่ นำยสมโภชน์ อำหุนัย ถืออยู่ตั้งแต่ต้นก่อนที่
จะมีกำรจ ำหน่ำยไปยัง Sotus รวมถึงกำรพิจำรณำหน้ำที่ในกำร
รำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือหน้ำที่ในกำรท ำค ำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่นกัน  
 

การจัดการ  
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรจัดกำร ที่มีนัยส ำคัญของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัท กล่ำวคือ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน 
นำยสมโภชน์ อำหุนัย ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทฯ ดังน้ี  

1.) ต ำแหน่งกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
2.) ต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรบริษัท 
3.) ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร 
4.) ต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 

 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) โดย 
บจก. อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (“Amita-TH”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ท่ีด ำเนินโครงกำรโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน ในประเทศไทย ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ (MOU) กับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อร่วมกัน
ศึกษำวิจัยโครงกำรที่จะน ำไปสู่กำรรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน ซึ่ง Amita-TH จะน ำผลกำรศึกษำจำกโครงกำร 
ไปประยุกต์ใช้ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับเป็นกำรต่อยอด 
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมแบตเตอรี่ของกลุ่มบริษัท อย่ำง
ครบวงจร ตั้งแต่กำรเป็นผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ เพื่อน ำไปใช้
ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ 
ตลอดจนสำมำรถน ำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่สิ้นอำยุกำรใช้
งำนแล้วกลับมำรีไซเคิลได้ ท ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกในอำเซียนที่เป็นฐำนกำรลงทุนอุตสำหกรรมกักเก็บ
พลังงำนในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและยำนยนต์ไฟฟ้ำแบบ
ครบวงจรอย่ำงเข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้ 

 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ระหว่ำงบริษัทฯ 
กับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) โดย ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ในโครงกำรควำมร่วมมือวิจัยพัฒนำวัตถุดิบ
และช้ินส่วน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของ
อุปกรณ์กักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำควำมจุสูง หรือแบตเตอรี่ 
ที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัยสูงในระยะเวลำ 5 ปี (2563 - 
2568) รวมถึงวงจรจัดกำรระบบกำรท ำงำนของแบตเตอรี่ 
เพื่อควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพสูง โดยให้ควำมส ำคัญ
กับกำรพึ่งพำทรัพยำกรและกำรผลิตภำยใน ประเทศเพื่อลด
กำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกิดกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมในประเทศอย่ำงยั่งยืน 

 ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีกำรติดตั้งแล้วเสร็จจ ำนวน 
410 สถำนี โดยแบ่งเป็นประเภท DC Charger จ ำนวน 266 
เคร่ือง และ AC Charger จ ำนวน 592 เครื่อง เพื่อรองรับ
กำรใช้งำนของยำนยนต์ทุกรูปแบบ และรถยนต์ไฟฟ้ำทุกรุ่น 
รวมถึงยำนยนต์ไฟฟ้ำสัญชำติไทยที่ออกแบบและผลิตโดย
กลุ่มบริษัททั้งรถยนต์ไฟฟ้ำ รถบัสโดยสำรไฟฟ้ำ รวมไปถึงเรือ
โดยสำรไฟฟ้ำ ให้สำมำรถชำร์จด้วย Quick Charge ที่มี
ควำมเร็วสูงสุด (4C-Rate) ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 15-20 

นำที โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถสั่งจองและจ่ำยไฟเข้ำเครื่องยนต์ 
ผ่ำน Application EA Anywhere ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคง
ด ำเนินแผนกำรลงทุนติดตั้งสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำร่วมกับ
พันธมิตรรำยใหญ่ และเปิดรับพันธมิตรรำยอื่นๆ ตำมแผน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

 กลุ่มบริษัท ได้เปิดตัวเรือไฟฟ้ำ ภำยใต้ช่ือ “MINE SMART 
FERRY” ซึ่งเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยโดยเมื่อวันที่ 22 
ธันวำคม 2563 ได้มีพิธีเปิดโครงกำรทดลองเดินเรือโดยสำร
ไฟฟ้ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ และคำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรอย่ำง
เต็มรูปแบบได้ในปี 2564 นอกจำกนี้ยังได้รับรำงวัลเกียรติคุณ 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งชำติปี  2563 ด้ำนเศรษฐกิจ 
จำกส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ และได้รับกำรจดทะเบียน
จำกกรมเจ้ำท่ำให้เป็นเรือโดยสำรไฟฟ้ำ ล ำแรกของประเทศ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 เพื่อให้บริกำรกำรเดินทำงใน
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ จำกท่ำน้ ำสะพำนพระนั่งเกล้ำ จนถึง ท่ำน้ ำ
วัดรำชสิงขร สำธร รวมระยะทำงประมำณกว่ำ 20 กิโลเมตร 
โดยถือเป็นกำรเช่ือมโยงกำรเดินทำงขนส่งทำงน้ ำกับระบบ
ขนส่งสำธำรณะทำงบกได้เป็นอย่ำงดี ด้วยอัตรำค่ำโดยสำรที่
น้อย เพื่อไม่ให้เป็นภำระแก่ผู้โดยสำร และเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรร่วมส่งเสริมให้ประชำชนมีทำงเลือกเพิ่มขึ้นในกำรเดิน 
ทำงทำงน้ ำอย่ำงสะดวกและปลอดภัย ด้วยยำนพำหนะไฟฟ้ำ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้มลพิษทำงอำกำศและ PM 2.5 

 ส ำหรับโรงงำนประกอบรถบัสโดยสำรไฟฟ้ำของ AAB ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ใกล้เคียงกับโรงประกอบรถยนต์
ไฟฟ้ำ และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง โดยมีก ำลังกำรผลิต 
3,000 คันต่อปี สำมำรถรองรับกำรผลิตรถได้หลำยประเภท 
เช่น รถบัส รถบรรทุก โดยมูลค่ำโครงกำรก่อสร้ำงประมำณ 
1,750 ล้ำนบำท ประกอบด้วยค่ำก่อสร้ำงโรงงำน และค่ำ
อุปกรณ์และเครื่องจักร โดยจะน ำเข้ำช้ินส่วนจำกต่ำงประเทศ 
มำประกอบร่วมกับช้ินส่วนส ำคัญที่ออกแบบและผลิต 
ในประเทศ ด้วยกระบวนกำรผลิตแบบใช้เครื่องจักรในกำร
ควบคุมกำรผลิตทุกข้ันตอน (Automated manufacturing 
process) พร้อมทั้งมีกระบวนกำรทดสอบมำตรฐำนกำร
ขับเคลื่อน คำดว่ำจะสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้
ในช่วงต้นปี 2564  
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1.3 อ านาจในการควบคุมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การถือหุ้น และการจัดการ 
 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น  
นับตั้งแต่กำรก่อตั้งบริษัทฯ นำยสมโภชน์ อำหุนัย เป็นผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ โดยถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 (ไม่รวมหุ้น EA 
ที่ถือโดย คู่สมรส) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.4612 ของหุ้น 
จดทะเบียนทั้งหมด ซ่ึงนำยสมโภชน์ อำหุนัย ได้จ ำหน่ำยหุ้น EA 
จ ำนวน 632.77 ล้ำนหุ้น (ร้อยละ 16.9643) ให้แก่ Sotus and 
Faith #1 Limited และ Sotus & Faith#2 Limited (เรียก
รวมกันว่ำ  "Sotus" )  เพื่อก่อตั้ งท รัสต์  และได้รำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เน่ืองจำกนำยสมโภชน์ 
อำหุนัย เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง 1 รำย ร่วมกับสมำชิก Protector 
Committee อีก 2 รำย ดังน้ัน กรณีที่ต้องกำรมติเป็นเอกฉันท์ 
นำยสมโภชน์ อำหุนัย จะมีสิทธิควบคุมเสียงเฉพำะเมื่อไม่เห็นด้วย
กับ Protector Committee อีก 2 รำย เท่ำน้ัน อย่ำงไรก็ตำม 
นำยสมโภชน์ อำหุ นัย ไม่สำมำรถควบคุมสมำชิก Protector 
Committee อีก 2 รำยดังกล่ำวให้ใช้สิทธิออกเสียง เห็นด้วยกับ 
นำยสมโภชน์ อำหุนัย 
 
 
 

 
 

ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พิจำรณำแล้วว่ำ Sotus เป็น Ultimate Beneficial Owner ท ำให้
นำยสมโภชน์ อำหุนัย มีหน้ำที่ต้องน ำหุ้นจ ำนวนดังกล่ำว มำนับ
รวมกับหุ้นของ EA ที่ นำยสมโภชน์ อำหุนัย ถืออยู่ตั้งแต่ต้นก่อนที่
จะมีกำรจ ำหน่ำยไปยัง Sotus รวมถึงกำรพิจำรณำหน้ำที่ในกำร
รำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือหน้ำที่ในกำรท ำค ำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่นกัน  
 

การจัดการ  
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรจัดกำร ที่มีนัยส ำคัญของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัท กล่ำวคือ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน 
นำยสมโภชน์ อำหุนัย ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทฯ ดังน้ี  

1.) ต ำแหน่งกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 
2.) ต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรบริษัท 
3.) ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร 
4.) ต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 

 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) โดย 
บจก. อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (“Amita-TH”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ที่ด ำเนินโครงกำรโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน ในประเทศไทย ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ (MOU) กับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อร่วมกัน
ศึกษำวิจัยโครงกำรที่จะน ำไปสู่กำรรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน ซึ่ง Amita-TH จะน ำผลกำรศึกษำจำกโครงกำร 
ไปประยุกต์ใช้ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับเป็นกำรต่อยอด 
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมแบตเตอรี่ของกลุ่มบริษัท อย่ำง
ครบวงจร ตั้งแต่กำรเป็นผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ เพื่อน ำไปใช้
ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ 
ตลอดจนสำมำรถน ำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่สิ้นอำยุกำรใช้
งำนแล้วกลับมำรีไซเคิลได้ ท ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกในอำเซียนที่เป็นฐำนกำรลงทุนอุตสำหกรรมกักเก็บ
พลังงำนในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและยำนยนต์ไฟฟ้ำแบบ
ครบวงจรอย่ำงเข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้ 

 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ระหว่ำงบริษัทฯ 
กับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) โดย ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ในโครงกำรควำมร่วมมือวิจัยพัฒนำวัตถุดิบ
และช้ินส่วน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของ
อุปกรณ์กักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำควำมจุสูง หรือแบตเตอรี่ 
ที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัยสูงในระยะเวลำ 5 ปี (2563 - 
2568) รวมถึงวงจรจัดกำรระบบกำรท ำงำนของแบตเตอรี่ 
เพื่อควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพสูง โดยให้ควำมส ำคัญ
กับกำรพึ่งพำทรัพยำกรและกำรผลิตภำยใน ประเทศเพื่อลด
กำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกิดกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมในประเทศอย่ำงยั่งยืน 

 ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีกำรติดตั้งแล้วเสร็จจ ำนวน 
410 สถำนี โดยแบ่งเป็นประเภท DC Charger จ ำนวน 266 
เครื่อง และ AC Charger จ ำนวน 592 เครื่อง เพื่อรองรับ
กำรใช้งำนของยำนยนต์ทุกรูปแบบ และรถยนต์ไฟฟ้ำทุกรุ่น 
รวมถึงยำนยนต์ไฟฟ้ำสัญชำติไทยที่ออกแบบและผลิตโดย
กลุ่มบริษัททั้งรถยนต์ไฟฟ้ำ รถบัสโดยสำรไฟฟ้ำ รวมไปถึงเรือ
โดยสำรไฟฟ้ำ ให้สำมำรถชำร์จด้วย Quick Charge ที่มี
ควำมเร็วสูงสุด (4C-Rate) ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 15-20 

นำที โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถสั่งจองและจ่ำยไฟเข้ำเครื่องยนต์ 
ผ่ำน Application EA Anywhere ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคง
ด ำเนินแผนกำรลงทุนติดตั้งสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำร่วมกับ
พันธมิตรรำยใหญ่ และเปิดรับพันธมิตรรำยอื่นๆ ตำมแผน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

 กลุ่มบริษัท ได้เปิดตัวเรือไฟฟ้ำ ภำยใต้ช่ือ “MINE SMART 
FERRY” ซึ่งเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยโดยเมื่อวันที่ 22 
ธันวำคม 2563 ได้มีพิธีเปิดโครงกำรทดลองเดินเรือโดยสำร
ไฟฟ้ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ และคำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรอย่ำง
เต็มรูปแบบได้ในปี 2564 นอกจำกนี้ยังได้รับรำงวัลเกียรติคุณ 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งชำติปี  2563 ด้ำนเศรษฐกิจ 
จำกส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ และได้รับกำรจดทะเบียน
จำกกรมเจ้ำท่ำให้เป็นเรือโดยสำรไฟฟ้ำ ล ำแรกของประเทศ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 เพื่อให้บริกำรกำรเดินทำงใน
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ จำกท่ำน้ ำสะพำนพระนั่งเกล้ำ จนถึง ท่ำน้ ำ
วัดรำชสิงขร สำธร รวมระยะทำงประมำณกว่ำ 20 กิโลเมตร 
โดยถือเป็นกำรเช่ือมโยงกำรเดินทำงขนส่งทำงน้ ำกับระบบ
ขนส่งสำธำรณะทำงบกได้เป็นอย่ำงดี ด้วยอัตรำค่ำโดยสำรที่
น้อย เพื่อไม่ให้เป็นภำระแก่ผู้โดยสำร และเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรร่วมส่งเสริมให้ประชำชนมีทำงเลือกเพิ่มขึ้นในกำรเดิน 
ทำงทำงน้ ำอย่ำงสะดวกและปลอดภัย ด้วยยำนพำหนะไฟฟ้ำ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้มลพิษทำงอำกำศและ PM 2.5 

 ส ำหรับโรงงำนประกอบรถบัสโดยสำรไฟฟ้ำของ AAB ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ใกล้เคียงกับโรงประกอบรถยนต์
ไฟฟ้ำ และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง โดยมีก ำลังกำรผลิต 
3,000 คันต่อปี สำมำรถรองรับกำรผลิตรถได้หลำยประเภท 
เช่น รถบัส รถบรรทุก โดยมูลค่ำโครงกำรก่อสร้ำงประมำณ 
1,750 ล้ำนบำท ประกอบด้วยค่ำก่อสร้ำงโรงงำน และค่ำ
อุปกรณ์และเครื่องจักร โดยจะน ำเข้ำช้ินส่วนจำกต่ำงประเทศ 
มำประกอบร่วมกับช้ินส่วนส ำคัญที่ออกแบบและผลิต 
ในประเทศ ด้วยกระบวนกำรผลิตแบบใช้เครื่องจักรในกำร
ควบคุมกำรผลิตทุกข้ันตอน (Automated manufacturing 
process) พร้อมทั้งมีกระบวนกำรทดสอบมำตรฐำนกำร
ขับเคลื่อน คำดว่ำจะสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้
ในช่วงต้นปี 2564  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 โครงสร้างรายได้  
รายได้หลักของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล ได้แก่ น ้ามันไบโอดีเซล กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม และเงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซื อไฟฟ้า และรายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี  
 หมายเหต ุ: /* 
บจก. อีเอ โซล่า (ESLO)  :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนรอ้ยละ 49  
และถือหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ (ESN) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 
บจก. อีเอ โซล่า ล าปาง (ESL) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก (ESP) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
 

 บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 (EWHK3) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. โป่งนก พัฒนา (PND) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา (BJRD) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. นายางกลัก พัฒนา (NYKD) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. นายางกลัก พลังลม (NWP) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม)ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 

 บจก. บ้านชวน พัฒนา (BCD) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. ลาภภักดปีาลม์ (LPD) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 74.99 
บจก. กาญจนดิษฐ์น  ามันปาลม์ (KJD) : 
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 75.00 
บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (Amita-TH): 
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท ์(ESM) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 

ล้านบาท
ร้อยละ

ล้านบาท
ร้อยละ

ล้านบาท
ร้อยละ

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
1.น ้ำมนัไบโอดีเซล

EA
5,407.48

31.66
     

3,423.24
22.89

3,194.23
25.57

2.กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ
EA

265.54
1.55

       
228.93

1.53
296.16

2.37
3.ผลิตภัณฑ์พลอยได้

EA
41.34

0.24
       

25.51
0.17

20.76
0.17

4.น ้ำมนัปำล์มดิบ
LPD, KJD 

548.99
3.21

       
-

           
-

      
-

            
-

       

6,263.35
36.67

3,677.68
24.59

3,511.15
28.11

กลุ่มธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
5.กระแสไฟฟำ้พลังงำนแสงอำทิตย์

ESLO, ESN, ESL, ESP 
1,993.05

11.59
2,061.64

13.79
1,934.12

15.49
6.กระแสไฟฟำ้พลังงำนลม

EWHK3, PND, BJRD, 
NYKD, NWP, BCD 

1,975.60
11.49

2,148.29
14.37

802.48
6.43

7.กระแสไฟฟำ้กำ๊ซชีวภำพ
KJD

8.62
0.05

-
           

-
      

-
            

-
       

8.เงินอดุหนุนส่วนเพิม่รำคำรับซื อไฟฟำ้
6,624.36

38.52
6,764.35

45.22
4,944.22

39.58
10,601.63

61.65
10,974.28

73.38
7,680.82

61.50
กลุ่มธุรกิจอ่ืน

9.รำยได้จำกกำรให้บริกำรอืน่ๆ 
Amita -TH, ESM

214.58
1.25

234.91
1.57

359.99
2.88

17,079.56
99.57

14,886.87
99.54

11,551.96
92.49

10.ก้ำไรทำงบัญชีทีเ่กดิจำกกำรรวมธุรกจิ
-

           
-

        
-

           
-

      
894.58

7.16
11.รำยได้อืน่ 

119.58
0.70

67.67
0.46

43.69
0.35

17,199.14
100.27

14,954.54
100.00

12,490.23
100.00

ปี 2561
ปี 2562

ปี 2563
ด าเนินการโดย /
สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทฯ /*

ประเภทรายได้

(61.05)
(14.26)

(6.31)

รายได้จากการขายและบริการ

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้
เสียในการร่วมค้า

รายได้รวม

ให้ค าปร กษา

ESM EMMA
99.99 % 50.00 %

EMN
99.99 %

GTR

MMR

EBR

99.99 %

99.99 %

POP
99.97 %

EBI

99.99 %

50.00 %
2.11 %

EAST
99.94 %

100.00 %

ผลิต และจัดจ าหน่าย
ยานยนต์ไฟฟ้า

99.99 %

บริษัทย่อย (ทางตรง) บริษัทย่อย (ทางออ้ม)

บริษัทร่วม

95.00 %

36.04 %

6.07 %

3.03 %

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  กลุ่มธุรกิจอื่นๆ   

พัฒนา
ผลิตและจ าหน่ายแบตเตอรี่

บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า,
ธุรกรรมอิเล กทรอนิกส์วิจัย และพัฒนาธุรกิจอื่น 

EA Con Dao

100.00 %

BVI Holding

BVI 2

BVI 1

ลงทุนธุรกิจอื่น

100.00 %

Sun Field

จ าหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Atess Power
38.58 %

Wan Meng

AMITA-Taiwan

65.61 %

AMITA-SG

AMITA-TH

99.99 %

100.00 %

99.99 %

99.99 %

99.99 % 99.99 % 99.99 % 99.99 % 99.90 %

99.99 %

99.99 %99.99 %

99.99 %

99.99 %

99.99 %

99.99 %

99.99 %

99.99 %

99.99 %

74.99 %

SWM

ก าจัดขยะครัวเรือน
ขยะอุตสาหกรรม และขยะอื่นๆ

ทุกประเภท

99.99 %
       ESN      TWFERH WNYK WPGS WTSP SU97

      ESL

      ESP 

     EWHK2

     EWHK3

       NYKD

       NWP

        BJRD

       PND

       BCD SUSO

49.00 %

51.00 %

99.99 %

100.00 %

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท พลังงานบริสุทธิ  จ ากัด (มหาชน) (EA) 

กิจการร่วมค้า

EPN

99.99 %

70.00 %

74.99 %

TFTH

40.00 %

LPD 

CET

     SWF
99.99 %

EMH
99.99 %

54.99 %

AAB

AI
99.99 %

EWM
99.97 %

KJD
75.00 %

EST 

40.01 %

NEX

45.00 %

MMC

EV Now

CRL
99.99 %

       ESLO

 

 

1. SWM : บริษทั สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จ ากดั 12. Wan Meng      : Wan Meng Precision Co., Ltd. 23. MMR      : บริษทั ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จ ากดั 34. ESL       : บริษทั อเีอ โซล่า ล าปาง จ ากดั 44. WPGS    : บริษทั ลม กา้วหน้า จ ากดั 
2. EWM : บริษทั อเีอ เวสท์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 13. EA Con Dao    : EA Con Dao (SG) PTE. LTD. 24. EBR       : บริษทั เอน็เนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช จ ากดั 35. ESP        : บริษทั อเีอ โซล่า พษิณุโลก จ ากดั 45. BJRD      : บริษทั เบญจรัตน์ พฒันา จ ากดั 
3. ESM : บริษทั เอน็เนอร์จี โซลูชัน่ เมเนจเมนท์ จ ากดั 14. BVI Holding   : EA BVI Holding Limited 25. EMN : บริษทั พลังงานมหานคร จ ากดั 36. EWHK 2  : บริษทั อเีอ วินด์ หาดกงัหัน 2 จ ากดั 46. PND   : บริษทั โป่งนก พฒันา จ ากดั
4. EMH : บริษทั อเีอ โมบิลิตี โฮลดิง จ ากดั 15. BVI 1 : EA (BVI) 1 Limited 26. POP  : บริษทั เปย์ป๊อป จ ากดั 37. AI : บริษทั แอสโซซิเอท อนิฟนิิตี้ จ ากดั 47. WTSP : บริษทั ลม ทศภูม ิจ ากดั
5. AAB : บริษทั แอบ๊โซลูท แอสเซมบลี จ ากดั 16. BVI 2     : EA (BVI) 2 Limited 27. EAST : บริษทั อเีอ สเตชัน่ จ ากดั 38. EWHK 3 : บริษทั อเีอ วินด์ หาดกงัหัน 3 จ ากดั 48. BCD   : บริษทั บ้านชวน พฒันา จ ากดั
6. NEX : บริษทั เน็กซ์ พอยท์ จ ากดั (มหาชน) 17. Sun Field : Sun Field Investment Co., Ltd. 28. EBI      : บริษทั อเีอ ไบโอ อนิโนเวชัน่ จ ากดั 39. SWF : บริษทั ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม (1) จ ากดั 49. ESN   : บริษทั อเีอ โซล่า นครสวรรค์ จ ากดั 
7. MMC      : บริษทั ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 18. AMITA-Taiwan : AMITA TECHNOLOGIES INC. 29. EPN : บริษทั อเีอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค จ ากดั 40. TFTH : บริษทั ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จ ากดั 50. TWF  : บริษทั เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จ ากดั 
8. EV Now   : บริษทั อวีีนาว จ ากดั 19. AMITA-SG        : Amita New Technology PTE.LTD. 30. LPD : บริษทั ลาภภักดีปาล์ม จ ากดั 41. WNYK  : บริษทั ลม นายางกลัก จ ากดั 51. SU97  : บริษทั สุรชัย (1997) จ ากดั 
9. EST : บริษทั อ ีสมาร์ท ทรานสปอร์ต จ ากดั 20. AMITA-TH      : บริษทั อมติา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 31. CET : บริษทั คอมไบน์ เอน็เนอร์ยี่ เทค จ ากดั 42. NYKD     : บริษทั นายางกลัก พฒันา จ ากดั 52. SUSO  : บริษทั สุรชัย โซล่าร์ (1997) จ ากดั 
10. CRL : บริษทั เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์ จ ากดั 21. EMMA   : บริษทั เอม็มา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 32. KJD : บริษทั กาญจนดิษฐ์น้ ามนัปาล์ม จ ากดั 43. NWP     : บริษทั นายางกลัก พลังลม จ ากดั 53. ESLO : บริษทั อเีอ โซล่า จ ากดั 
11. Atess Power     : Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. 22. GTR     : บริษทั กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จ ากดั 33. ERH       : บริษทั อเีอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง จ ากดั

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563
บริษัท พ

ลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา
…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

ส่วนที่ 1 (1)  หน้าที่ 12

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้  
รายได้หลักของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล ได้แก่ น ้ามันไบโอดีเซล กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม และเงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซื อไฟฟ้า และรายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี  
 

หมายเหต ุ: /* 
บจก. อีเอ โซล่า (ESLO)  :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนรอ้ยละ 49  
และถือหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ (ESN) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 
บจก. อีเอ โซล่า ล าปาง (ESL) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก (ESP) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
 

 
บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 (EWHK3) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. โป่งนก พัฒนา (PND) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา (BJRD) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. นายางกลัก พัฒนา (NYKD) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. นายางกลัก พลังลม (NWP) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม)ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 

 
บจก. บ้านชวน พัฒนา (BCD) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. ลาภภักดปีาลม์ (LPD) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 74.99 
บจก. กาญจนดิษฐ์น  ามันปาลม์ (KJD) : 
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 75.00 
บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (Amita-TH): 
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางออ้ม) ในสัดสว่นร้อยละ 99.99 
บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท ์(ESM) :  
บริษัทฯ ถอืหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 

ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ

กลุ่มธุร กิจไบโอดีเซล
1. น ้ำมนัไบโอดีเซล EA 5,407.48 31.66     3,423.24 22.89 3,194.23 25.57
2. กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ EA 265.54 1.55       228.93 1.53 296.16 2.37
3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้ EA 41.34 0.24       25.51 0.17 20.76 0.17
4. น ้ำมนัปำล์มดิบ LPD, KJD 548.99 3.21       -           -      -            -       

6,263.35 36.67 3,677.68 24.59 3,511.15 28.11
กลุ่มธุร กิจโร งงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

5. กระแสไฟฟำ้พลังงำนแสงอำทิตย์ ESLO, ESN, ESL, ESP 1,993.05 11.59 2,061.64 13.79 1,934.12 15.49
6. กระแสไฟฟำ้พลังงำนลม EWHK3, PND, BJRD, 

NYKD, NWP, BCD 
1,975.60 11.49 2,148.29 14.37 802.48 6.43

7. กระแสไฟฟำ้กำ๊ซชีวภำพ KJD 8.62 0.05 -           -      -            -       
8. เงินอดุหนุนส่วนเพิม่รำคำรับซื อไฟฟำ้ 6,624.36 38.52 6,764.35 45.22 4,944.22 39.58

10,601.63 61.65 10,974.28 73.38 7,680.82 61.50
กลุ่มธุร กิจอ่ืน

9. รำยได้จำกกำรให้บริกำรอืน่ๆ Amita -TH, ESM 214.58 1.25 234.91 1.57 359.99 2.88
17,079.56 99.57 14,886.87 99.54 11,551.96 92.49

10. ก้ำไรทำงบัญชีทีเ่กดิจำกกำรรวมธุรกจิ -           -        -           -      894.58 7.16
11. รำยได้อืน่ 119.58 0.70 67.67 0.46 43.69 0.35

17,199.14 100.27 14,954.54 100.00 12,490.23 100.00

ปี 2561ปี 2562ปี 2563ด าเนินการ โดย /
สัดส่วนการ ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ /*

ประเภทรายได้

(61.05) (14.26) (6.31)

ร ายได้จากการขายและบริ การ

ส่วนแบ่งก าไร  (ข าดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและส่วนได้
เสียในการร่ วมค้ า
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แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (2)  หน้าที่ 13



เช่น อาคารและการก่อสร้าง, ขนส่ง, อุตสาหกรรมความเย็น, 
เสื อผ้า, บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่ต้องการให้คงความร้อนและ
ความเย็นที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั น PCM บางอย่างมาจาก
แหล่งชีวภาพ (Bio based) ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ 
PCM เพื่อเป็นระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้คุณสมบัติของความ
ร้อนแฝง (Latent heat) นั น จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเป็น
อย่างยิ่งในการกักเก็บพลังงาน  

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม  
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ ได้แก่ สิทธิประโยชน์จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน ดังนี  
 

 

ประเภทสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  

 

หมายเหตุ : /1 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเช่นเดียวกับกิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ตามเลขที่บัตรส่งเสริม 1657(2)/2551 
 
นอกจากนี  บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการผลิตน ้ามัน
ปาล์มอย่างยั่งยืน, มาตรฐาน Kosher,  มาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015, มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 และ
ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green lndustry) ในระดับที่ 
3 : ระบบสีเขียว Green System (GI3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ ทั งนี มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามข้อก้าหนด กฎหมาย เพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการท้างานท่ีดี พนักงานมีความปลอดภัยในการ
ท้างานและแสดงถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมทั งภายในและภายนอก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กร 

 
 
 
 

 

การตลาดและการแข่งขัน  
นโยบายการตลาด  
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายไบโอดีเซล (B100) ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงานและมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส้าคัญต่อการค้นคว้าและวิจัย 
(Research & Development : R&D) มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ทั งนี เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ในระยะ
ยาว พร้อมทั งการพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าได้  

บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทุกครั ง 
โดยมีการเก็บตัวอย่างจากถังผลิตทุกถัง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าหากพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการน้าสินค้าดังกล่าว
เข้ากระบวนการผลิตใหม่ (Reprocess) ก่อนท่ีสินค้าจะถูกเก็บใน
ถังเก็บสินค้าส้าเร็จรูป สินค้าดังกล่าวจะต้องผ่านคุณภาพ
มาตรฐานตามที่ก้าหนด พร้อมกันนี บริษัทฯ ยังมีห้อง Lab เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยการสุ่มตัวอย่างสินค้า ซึ่งจะเพิ่มความ
มั่นใจให้กับลูกค้า 

ประเภทกิจการที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

เลขที ่
บัตรส่งเสริม 

ก าลังการผลิต 
ที่ได้รับการส่งเสริม 

วันที ่
ได้รับการอนุมัติ 

1.  กิจการผลติกลีเซอรีนบรสิุทธ์ิ 1657(2)/2551  24,000 ตันต่อปี 12 พฤษภาคม 2551 
2037(2)/2554/1 124,800 ตันต่อป ี 11 กรกฎาคม 2554 

2.  กิจการผลติไบโอดีเซล 2182(9)/2551 289 ล้านลิตรต่อปี 6 พฤษภาคม 2558 
3.  กิจการผลติน ้ามันปาล์มกึ่งบรสิุทธ์ิ (RBD) 1889(2)/2554 178,200 ตันต่อป ี 24 พฤศจิกายน 2560 
4.  กิจการผลติเคมีชีวภาพ จากผลผลิตการเกษตร 

(สารเปลี่ยนสถานะ (PCM))  
63-052-1-18-1-0 16,812 ตันต่อปี 14 ธันวาคม 2563 

2.1 กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล 
บริษัทฯ ด้าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล 
(“B100”) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้  โดยได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ค้าน ้ามัน ตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการค้า
น ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน (ผู้ค้าน ้ามันที่มี
ปริมาณการค้าน ้ามันเชื อเพลิงแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิด ปี
ละตั งแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึ นไป) 
และนอกจากการผลิต B100 แล้ว บริษัทฯ ยังได้ท้าการวิจัย และ
พัฒนาปาล์มดิบเพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วย
ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material 
: PCM) ซึ่งด้าเนินการผลิตโดยผ่านบริษัทย่อย - บจก. อีเอ ไบโอ 
อินโนเวช่ัน ซึ่งสาร PCM ก้าลังได้รับความสนใจในหลายๆ ประเทศ
ที่ต้องการผลักดันเรื่องการลดใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด PCM จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดมีความต้องการมากขึ น 
ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มดิบให้สูงขึ น และช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มดิบ  
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ไบโอดีเซล (B100) 
ไบโอดีเซล (B100) คือ เชื อเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจาก
ธรรมชาติที่ผลิตได้จากน ้ามันพืชและไขมันสัตว์ ส่วนใหญ่จะผลิต
จากผลิตภัณฑ์ปาล์ม เช่น น ้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : 
CPO) น ้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธ์ิ (Refined Bleached Deodorized 
Palm Oil : RBD) สเตียรีน (Stearine) น้ามาผ่านกระบวนการทาง
เคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอสเตอริฟิเคช่ัน (Transesterification 
Process) โดยท้าปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ (Ethanol หรือ 
Methanol) และมีด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) จะได้ผลิตผลเป็นเอสเตอร์ (Ester) ซึ่งจะเรียกชนิด
ของไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์นี ตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ใน
การท้าปฏิกิริยา ไบโอดี เซลชนิดเอสเตอร์นี มีคุณสมบัติที่
เหมือนกับน ้ามันดีเซลมากที่สุด เพราะไม่มีปญญหากับเครื่องยนต์ 
กรณีใช้ทดแทนน ้ามันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่า B100 กรณีน้าไป
ผสมกับน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว จะเรียกตามสัดส่วนในการผสม เช่น 
B7 คือผสม B100 ในสัดส่วน 7%, B10 คือผสม B100 ใน
สัดส่วน 10% 
 
 

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine)  มีลักษณะเป็นของเหลว 
ใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสหวาน สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์
และน ้าแต่ไม่ละลายในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทาง
เคมีที่หลากหลายจึงสามารถน้าไปใช้เป็นสารตั งต้นในการ
สังเคราะห์สารเคมีอื่นๆ ได้ โดยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา 
เครื่องส้าอาง สบู่ เป็นต้น  กลีเซอรีนบริสุทธิ์เกิดจากการน้ากลี
เซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลมาผ่านกระบวนการกลั่นกลีเซอรีน (Glycerine Refining 
Process) จนได้เป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine) 
และเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของบริษัทฯ ที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด ทั งในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถน้าไปเป็น
สารตั งต้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น สินค้า
เวชภัณฑ์ เครื่ องส้าอาง สบู่  โลช่ัน ตลอดจนสินค้าที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ้าวัน เช่น ยาสีฟญน เป็นต้น ซึ่งปญจจุบัน กลีเซอรีน มี
ก้าลังการผลิตอยู่ที่ 80 ตันต่อวัน 
 

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
นอกจากผลิตภัณฑ์หลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมี
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต B100 ได้แก่ กลี-
เซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ซึ่งเป็นของเหลวสีส้ม ละลายใน
แอลกอฮอล์และน ้า, กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) 
เป็นไขมันเหลวสีเข้ม สามารถน้าไปใช้ผสมในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์และอื่นๆ ได้ ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ ได้จาก
กระบวนการกลั่นน ้ามันปาล์ม ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm 
Fatty Acid Distillate : PFAD) มีสถานะเป็นของแข็งที่
อุณหภูมิห้อง ลักษณะคล้ายไขเทียน 
 

สารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material, PCM)  
สารเปลี่ยนสถานะ หรือเรียกย่อๆ ว่า PCM คือวัสดุที่มีพลังงาน
ในการเปลี่ยนสถานะสูง มีอุณหภูมิในการหลอมเหลวและแข็งตัว
คงที่ ที่ค่าใดค่าหนึ่ง สามารถดูดซับและปลดปล่อยพลังงานได้เมื่อ
สารก้าลังเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว และของเหลว
เป็นของแข็ง ตามล้าดับ จึงสามารถใช้เพื่อรักษาอุณหภูมิและ
สามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ โดยน้าไปเป็นส่วนประกอบ
ต่างๆ เช่น ผนังบ้าน เสื อผ้า เป็นต้น PCM ให้ผลประโยชน์ใน
เรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน ในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (2)  หน้าที่ 14



เช่น อาคารและการก่อสร้าง, ขนส่ง, อุตสาหกรรมความเย็น, 
เสื อผ้า, บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่ต้องการให้คงความร้อนและ
ความเย็นท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั น PCM บางอย่างมาจาก
แหล่งชีวภาพ (Bio based) ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ 
PCM เพื่อเป็นระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้คุณสมบัติของความ
ร้อนแฝง (Latent heat) นั น จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเป็น
อย่างยิ่งในการกักเก็บพลังงาน  

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม  
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ ได้แก่ สิทธิประโยชน์จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน ดังนี  
 

 

ประเภทสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  

 

หมายเหตุ : /1 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเช่นเดียวกับกิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ตามเลขที่บัตรส่งเสริม 1657(2)/2551 
 
นอกจากนี  บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการผลิตน ้ามัน
ปาล์มอย่างยั่งยืน, มาตรฐาน Kosher,  มาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015, มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 และ
ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green lndustry) ในระดับที่ 
3 : ระบบสีเขียว Green System (GI3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ ทั งนี มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามข้อก้าหนด กฎหมาย เพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการท้างานท่ีดี พนักงานมีความปลอดภัยในการ
ท้างานและแสดงถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมทั งภายในและภายนอก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กร 

 
 
 
 

 

การตลาดและการแข่งขัน  
นโยบายการตลาด  
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายไบโอดีเซล (B100) ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงานและมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส้าคัญต่อการค้นคว้าและวิจัย 
(Research & Development : R&D) มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ทั งนี เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ในระยะ
ยาว พร้อมทั งการพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าได้  

บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทุกครั ง 
โดยมีการเก็บตัวอย่างจากถังผลิตทุกถัง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าหากพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการน้าสินค้าดังกล่าว
เข้ากระบวนการผลิตใหม่ (Reprocess) ก่อนท่ีสินค้าจะถูกเก็บใน
ถังเก็บสินค้าส้าเร็จรูป สินค้าดังกล่าวจะต้องผ่านคุณภาพ
มาตรฐานตามที่ก้าหนด พร้อมกันนี บริษัทฯ ยังมีห้อง Lab เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยการสุ่มตัวอย่างสินค้า ซึ่งจะเพิ่มความ
มั่นใจให้กับลูกค้า 

ประเภทกิจการที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

เลขที ่
บัตรส่งเสริม 

ก าลังการผลิต 
ที่ได้รับการส่งเสริม 

วันที ่
ได้รับการอนุมัติ 

1.  กิจการผลติกลีเซอรีนบรสิุทธ์ิ 1657(2)/2551  24,000 ตันต่อปี 12 พฤษภาคม 2551 
2037(2)/2554/1 124,800 ตันต่อป ี 11 กรกฎาคม 2554 

2.  กิจการผลติไบโอดีเซล 2182(9)/2551 289 ล้านลิตรต่อปี 6 พฤษภาคม 2558 
3.  กิจการผลติน ้ามันปาล์มกึ่งบรสิุทธ์ิ (RBD) 1889(2)/2554 178,200 ตันต่อป ี 24 พฤศจิกายน 2560 
4.  กิจการผลติเคมีชีวภาพ จากผลผลิตการเกษตร 

(สารเปลี่ยนสถานะ (PCM))  
63-052-1-18-1-0 16,812 ตันต่อปี 14 ธันวาคม 2563 

2.1 กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล 
บริษัทฯ ด้าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล 
(“B100”) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้  โดยได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ค้าน ้ามัน ตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการค้า
น ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน (ผู้ค้าน ้ามันที่มี
ปริมาณการค้าน ้ามันเชื อเพลิงแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิด ปี
ละตั งแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึ นไป) 
และนอกจากการผลิต B100 แล้ว บริษัทฯ ยังได้ท้าการวิจัย และ
พัฒนาปาล์มดิบเพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วย
ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material 
: PCM) ซึ่งด้าเนินการผลิตโดยผ่านบริษัทย่อย - บจก. อีเอ ไบโอ 
อินโนเวช่ัน ซึ่งสาร PCM ก้าลังได้รับความสนใจในหลายๆ ประเทศ
ที่ต้องการผลักดันเรื่องการลดใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด PCM จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดมีความต้องการมากขึ น 
ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มดิบให้สูงขึ น และช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มดิบ  
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ไบโอดีเซล (B100) 
ไบโอดีเซล (B100) คือ เชื อเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจาก
ธรรมชาติที่ผลิตได้จากน ้ามันพืชและไขมันสัตว์ ส่วนใหญ่จะผลิต
จากผลิตภัณฑ์ปาล์ม เช่น น ้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : 
CPO) น ้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธ์ิ (Refined Bleached Deodorized 
Palm Oil : RBD) สเตียรีน (Stearine) น้ามาผ่านกระบวนการทาง
เคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอสเตอริฟิเคช่ัน (Transesterification 
Process) โดยท้าปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ (Ethanol หรือ 
Methanol) และมีด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) จะได้ผลิตผลเป็นเอสเตอร์ (Ester) ซึ่งจะเรียกชนิด
ของไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์นี ตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ใน
การท้าปฏิกิริยา ไบโอดี เซลชนิดเอสเตอร์นี มีคุณสมบัติที่
เหมือนกับน ้ามันดีเซลมากที่สุด เพราะไม่มีปญญหากับเครื่องยนต์ 
กรณีใช้ทดแทนน ้ามันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่า B100 กรณีน้าไป
ผสมกับน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว จะเรียกตามสัดส่วนในการผสม เช่น 
B7 คือผสม B100 ในสัดส่วน 7%, B10 คือผสม B100 ใน
สัดส่วน 10% 
 
 

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine)  มีลักษณะเป็นของเหลว 
ใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสหวาน สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์
และน ้าแต่ไม่ละลายในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทาง
เคมีที่หลากหลายจึงสามารถน้าไปใช้เป็นสารตั งต้นในการ
สังเคราะห์สารเคมีอื่นๆ ได้ โดยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา 
เครื่องส้าอาง สบู่ เป็นต้น  กลีเซอรีนบริสุทธิ์เกิดจากการน้ากลี
เซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลมาผ่านกระบวนการกลั่นกลีเซอรีน (Glycerine Refining 
Process) จนได้เป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine) 
และเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของบริษัทฯ ที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด ทั งในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถน้าไปเป็น
สารตั งต้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น สินค้า
เวชภัณฑ์ เครื่ องส้าอาง สบู่  โลช่ัน ตลอดจนสินค้าที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ้าวัน เช่น ยาสีฟญน เป็นต้น ซึ่งปญจจุบัน กลีเซอรีน มี
ก้าลังการผลิตอยู่ที่ 80 ตันต่อวัน 
 

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
นอกจากผลิตภัณฑ์หลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมี
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต B100 ได้แก่ กลี-
เซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ซึ่งเป็นของเหลวสีส้ม ละลายใน
แอลกอฮอล์และน ้า, กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) 
เป็นไขมันเหลวสีเข้ม สามารถน้าไปใช้ผสมในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์และอื่นๆ ได้ ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ ได้จาก
กระบวนการกลั่นน ้ามันปาล์ม ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม (Palm 
Fatty Acid Distillate : PFAD) มีสถานะเป็นของแข็งที่
อุณหภูมิห้อง ลักษณะคล้ายไขเทียน 
 

สารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material, PCM)  
สารเปลี่ยนสถานะ หรือเรียกย่อๆ ว่า PCM คือวัสดุที่มีพลังงาน
ในการเปลี่ยนสถานะสูง มีอุณหภูมิในการหลอมเหลวและแข็งตัว
คงที่ ที่ค่าใดค่าหนึ่ง สามารถดูดซับและปลดปล่อยพลังงานได้เมื่อ
สารก้าลังเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว และของเหลว
เป็นของแข็ง ตามล้าดับ จึงสามารถใช้เพื่อรักษาอุณหภูมิและ
สามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ โดยน้าไปเป็นส่วนประกอบ
ต่างๆ เช่น ผนังบ้าน เสื อผ้า เป็นต้น PCM ให้ผลประโยชน์ใน
เรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน ในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (2)  หน้าที่ 15

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี  
(1) น  ามันไบโอดีเซล (B100) 

เป็นการขายในประเทศทั งหมด โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ
บริษัทฯ คือ ผู้ค้าน ้ามันเชื อเพลิงตามมาตรา 7 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) และ ผู้ค้า
น ้ามันเชื อเพลิงตามมาตรา 10 โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ มีการ
ท้าสัญญาการขายไบโอดีเซลให้กับลูกค้ารายใหญ่ โดยมีอายุ
สัญญาครั งละ 3 เดือน ถึงสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมากกว่า 
ร้อยละ 99 ของมูลค่าการจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลทั งหมด 
เป็นการจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลให้กับกลุ่มผู้ค้าน ้ามันราย
ใหญ่ของประเทศ  
 
 
 
 
 
 

(2) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เป็นสินค้าที่สามารถแบ่งได้หลายเกรดตาม
ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีน โดยกลีเซอรีนที่  บริษัทฯ ผลิต 
ได้มีความบริสุทธิ์อยู่ในช่วงร้อยละ 99.50 - 99.85 (หาก 
กลีเซอรีนมีความบริสุทธ์ิตั งแต่ร้อยละ 99.50 ขึ นไปจะจัดอยู่ 
ในระดับ Pharmaceutical Grade) โดยกลุ่มลูกค้ากลีเซอรี
นบริสุทธิ์นี  มีทั งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2563 
กลุ่มลูกค้า ในประเทศมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 89.80% และ
ต่างประเทศ 10.20% เช่น ประเทศสิงคโปร์ ที่ใช้กลีเซอรีน
เป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือกลุ่มลูกค้าที่ผลิตและจ้าหน่าย
เคมีภัณฑ์  

(3) ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือ บริษัทผลิตและจ้าหน่ายสินค้า
เคมีภัณฑ์ ทั งในประเทศและต่างประเทศ   

(4) สารเปลี่ยนสถานะ (PCM) 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และ
ผู้ผลิตเส้นใย ทั งในประเทศและต่างประเทศ 

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล  
ส้าหรับปี 2563 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศรายช่ือผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ได้รับ
ความเห็นชอบการจ้าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ้าหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน รวมก้าลังการผลิตทั งสิ น 8,532,242 ลิตรต่อวัน โดย
บริษัทแต่ละรายมีก้าลังผลิตดังนี  
 

ล าดับที ่ บริษัท 
ก าลังการผลิต 

สถานที่ตั งโรงงาน 
 (ลิตร/วัน) 

1 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ้ากดั 
(มหาชน) 

600,000 55/2 หมู่ที่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ  
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

2 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ้ากัด 1,000,000 28 หมู่ที่ 9 ต.บางกระสั น อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 

3 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ้ากดั 
(มหาชน) 

693,642 199/1 หมู่ที่ 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 
1,028,600 8 ซอย จี 12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ต.มาบตาพุด 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  21150 
4 บริษัท นิว ไบโอดีเซล จ้ากัด 1,000,000 23 หมู่ที่ 6 ต.เสวียต อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 
5 บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ้ากัด 630,000 321 หมู่ที่5 ถ.เพชรเกษม ต.ข้างแรก อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบครีีขันธ์ 77170 
6 บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จ้ากัด 200,000 217 หมู่ที่ 15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 
    

2. กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคาขาย (Price) 
บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายในการตั งราคาขายสินค้าดังต่อไปนี  

(1) น  ามันไบโอดีเซล (B100)  
ราคาขายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) โดยทั่วไปในตลาดจะ
อ้างอิงจากราคาประกาศของส้านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน(หรือเรียกว่า “ราคาประกาศ”) ซึ่งมีการประกาศ
ราคาเป็นรายสัปดาห์ โดยราคาประกาศจะขึ นอยู่กับอุปสงค์
และอุปทานของตลาดโดยรวมในขณะนั น ซึ่งบริษัทฯ ไม่
สามารถก้าหนดราคาขายดังกล่าวได้เอง ทั งนี การก้าหนด
นโยบายการขายไบโอดีเซลของบริษัทฯ เป็นราคาที่ไม่ต่้ากว่า
ราคาประกาศ ลบด้วยส่วนลดตามนโยบายของบริษัทฯ ที่
ก้าหนดไว้ ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ส่วนลดราคาขายในแต่ละ
ช่วงตามระยะ เวลาสัญญาการขายสินค้า และเมื่อสัญญา 
ที่มีกับลูกค้าใกล้ถึงวันหมดอายุ บริษัทฯ จะมีการเสนอ
ขายไบโอดีเซล (Bid) โดยการพิจารณาให้ส่วนลดจาก
ราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงานภาครัฐแก่ลูกค้าราย
ใหญ่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุสัญญาซื อขายต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หากมีความจ้าเป็นต้องขายสินค้าในราคาต่้า
กว่านโยบายที่ก้าหนดไว้ บริษัทฯ จะต้องเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการท้ารายการทุก
ครั ง  
(2) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
ราคาขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จะอ้างอิงจากราคา ICIS (ICIS 
Pricing) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานอ้างอิงส้าหรับสินค้าเคมีและ
พลังงานในตลาดโลก โดยบริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายการ
ขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ที่ราคาไม่ต่้ากว่าราคา ICIS ลบด้วย
ส่วนลดตามนโยบายที่ก้าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีความ
จ้าเป็นต้องขายสินค้าในราคาต่้ากว่านโยบายที่ก้าหนดไว้ 
บริษัทฯ จะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการท้ารายการทุกครั ง  
(3) ผลิตภัณฑ์พลอยได้  
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้
ก้าหนดนโยบายการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตามราคาตลาด
และคุณภาพที่เหมาะสม 
 
 
 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
บริษัทฯ มีการขายน ้ามันไบโอดีเซลโดยผ่านช่องทางการจัด
จ้าหน่ายตรงไปยังผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ โดยมีฝ่ายขายและวางแผน
การตลาดของบริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อโดยตรง นอกจากนี  บริษัทฯ 
อาจท้าการตลาดโดยจ้าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่โดย ให้
ส่วนลดมากขึ น เพื่อเพิ่มปริมาณขายสินค้ามากขึ น และท้าให้
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต้่าลงจากการประหยัดต่อขนาด 
(Economies of scale) ส้าหรับการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
บริษัทฯ จะขายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าทั งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ ใ ช้กลี เซอรีนเป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือ 
กลุ่มลูกค้าที่ผลิตและจ้าหน่ายเคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค 
เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการจัดจ้าหน่ายกลี เซอรีนบริสุทธิ์ 
ไปยังต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาด
ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว 
4. กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)  
บริษัทฯ ได้ด้าเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดย
การรักษาคุณภาพในการผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐาน และเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการ
พัฒนาการด้าเนินการ และขอรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการด้าเนินกิจการ ในขณะเดียวกัน
ก็พยายามขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้เพิ่มมากขึ น 

นอกจากนี ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยวาง
แผนการขนส่งล่วงหน้าร่วมกับลูกค้าทั งปริมาณสินค้า วันท่ี และ
เวลาในการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าแล้วนั น 
บริษัทฯ ยังมีความสามารถส่งสินค้าให้ได้ตามปริมาณและตรงต่อ
เวลาตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการวางแผนการผลิต
รวมถึงการวางแผนการจัดซื อของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดอีกด้วย 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี  
(1) น  ามันไบโอดีเซล (B100) 

เป็นการขายในประเทศทั งหมด โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ
บริษัทฯ คือ ผู้ค้าน ้ามันเชื อเพลิงตามมาตรา 7 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) และ ผู้ค้า
น ้ามันเชื อเพลิงตามมาตรา 10 โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ มีการ
ท้าสัญญาการขายไบโอดีเซลให้กับลูกค้ารายใหญ่ โดยมีอายุ
สัญญาครั งละ 3 เดือน ถึงสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมากกว่า 
ร้อยละ 99 ของมูลค่าการจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลทั งหมด 
เป็นการจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซลให้กับกลุ่มผู้ค้าน ้ามันราย
ใหญ่ของประเทศ  
 
 
 
 
 
 

(2) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เป็นสินค้าที่สามารถแบ่งได้หลายเกรดตาม
ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีน โดยกลีเซอรีนที่  บริษัทฯ ผลิต 
ได้มีความบริสุทธิ์อยู่ในช่วงร้อยละ 99.50 - 99.85 (หาก 
กลีเซอรีนมีความบริสุทธ์ิตั งแต่ร้อยละ 99.50 ขึ นไปจะจัดอยู่ 
ในระดับ Pharmaceutical Grade) โดยกลุ่มลูกค้ากลีเซอรี
นบริสุทธิ์นี  มีทั งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2563 
กลุ่มลูกค้า ในประเทศมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 89.80% และ
ต่างประเทศ 10.20% เช่น ประเทศสิงคโปร์ ที่ใช้กลีเซอรีน
เป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือกลุ่มลูกค้าที่ผลิตและจ้าหน่าย
เคมีภัณฑ์  

(3) ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือ บริษัทผลิตและจ้าหน่ายสินค้า
เคมีภัณฑ์ ทั งในประเทศและต่างประเทศ   

(4) สารเปลี่ยนสถานะ (PCM) 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และ
ผู้ผลิตเส้นใย ทั งในประเทศและต่างประเทศ 

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล  
ส้าหรับปี 2563 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศรายช่ือผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ได้รับ
ความเห็นชอบการจ้าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ้าหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน รวมก้าลังการผลิตทั งสิ น 8,532,242 ลิตรต่อวัน โดย
บริษัทแต่ละรายมีก้าลังผลิตดังนี  
 

ล าดับที ่ บริษัท 
ก าลังการผลิต 

สถานที่ตั งโรงงาน 
 (ลิตร/วัน) 

1 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ้ากดั 
(มหาชน) 

600,000 55/2 หมู่ที่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ  
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

2 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ้ากัด 1,000,000 28 หมู่ที่ 9 ต.บางกระสั น อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 

3 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ้ากดั 
(มหาชน) 

693,642 199/1 หมู่ที่ 2 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 
1,028,600 8 ซอย จี 12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ต.มาบตาพุด 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  21150 
4 บริษัท นิว ไบโอดีเซล จ้ากัด 1,000,000 23 หมู่ที่ 6 ต.เสวียต อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 
5 บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ้ากัด 630,000 321 หมู่ที่5 ถ.เพชรเกษม ต.ข้างแรก อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบครีีขันธ์ 77170 
6 บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จ้ากัด 200,000 217 หมู่ที่ 15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 
    

2. กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคาขาย (Price) 
บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายในการตั งราคาขายสินค้าดังต่อไปนี  

(1) น  ามันไบโอดีเซล (B100)  
ราคาขายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) โดยทั่วไปในตลาดจะ
อ้างอิงจากราคาประกาศของส้านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน(หรือเรียกว่า “ราคาประกาศ”) ซึ่งมีการประกาศ
ราคาเป็นรายสัปดาห์ โดยราคาประกาศจะขึ นอยู่กับอุปสงค์
และอุปทานของตลาดโดยรวมในขณะนั น ซึ่งบริษัทฯ ไม่
สามารถก้าหนดราคาขายดังกล่าวได้เอง ทั งนี การก้าหนด
นโยบายการขายไบโอดีเซลของบริษัทฯ เป็นราคาที่ไม่ต่้ากว่า
ราคาประกาศ ลบด้วยส่วนลดตามนโยบายของบริษัทฯ ที่
ก้าหนดไว้ ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ส่วนลดราคาขายในแต่ละ
ช่วงตามระยะ เวลาสัญญาการขายสินค้า และเมื่อสัญญา 
ที่มีกับลูกค้าใกล้ถึงวันหมดอายุ บริษัทฯ จะมีการเสนอ
ขายไบโอดีเซล (Bid) โดยการพิจารณาให้ส่วนลดจาก
ราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงานภาครัฐแก่ลูกค้าราย
ใหญ่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุสัญญาซื อขายต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หากมีความจ้าเป็นต้องขายสินค้าในราคาต่้า
กว่านโยบายที่ก้าหนดไว้ บริษัทฯ จะต้องเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการท้ารายการทุก
ครั ง  
(2) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
ราคาขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จะอ้างอิงจากราคา ICIS (ICIS 
Pricing) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานอ้างอิงส้าหรับสินค้าเคมีและ
พลังงานในตลาดโลก โดยบริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายการ
ขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ที่ราคาไม่ต่้ากว่าราคา ICIS ลบด้วย
ส่วนลดตามนโยบายที่ก้าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีความ
จ้าเป็นต้องขายสินค้าในราคาต่้ากว่านโยบายที่ก้าหนดไว้ 
บริษัทฯ จะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการท้ารายการทุกครั ง  
(3) ผลิตภัณฑ์พลอยได้  
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้
ก้าหนดนโยบายการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตามราคาตลาด
และคุณภาพที่เหมาะสม 
 
 
 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
บริษัทฯ มีการขายน ้ามันไบโอดีเซลโดยผ่านช่องทางการจัด
จ้าหน่ายตรงไปยังผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ โดยมีฝ่ายขายและวางแผน
การตลาดของบริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อโดยตรง นอกจากนี  บริษัทฯ 
อาจท้าการตลาดโดยจ้าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่โดย ให้
ส่วนลดมากขึ น เพื่อเพิ่มปริมาณขายสินค้ามากขึ น และท้าให้
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่้ าลงจากการประหยัดต่อขนาด 
(Economies of scale) ส้าหรับการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ 
บริษัทฯ จะขายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าทั งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ ใ ช้กลี เซอรีนเ ป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือ 
กลุ่มลูกค้าที่ผลิตและจ้าหน่ายเคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค 
เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการจัดจ้าหน่ายกลี เซอรีนบริสุทธิ์ 
ไปยังต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาด
ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว 
4. กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)  
บริษัทฯ ได้ด้าเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดย
การรักษาคุณภาพในการผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐาน และเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการ
พัฒนาการด้าเนินการ และขอรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการด้าเนินกิจการ ในขณะเดียวกัน
ก็พยายามขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้เพิ่มมากขึ น 

นอกจากนี ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยวาง
แผนการขนส่งล่วงหน้าร่วมกับลูกค้าทั งปริมาณสินค้า วันท่ี และ
เวลาในการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าแล้วนั น 
บริษัทฯ ยังมีความสามารถส่งสินค้าให้ได้ตามปริมาณและตรงต่อ
เวลาตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการวางแผนการผลิต
รวมถึงการวางแผนการจัดซื อของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดอีกด้วย 
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 สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) 
สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ส้าหรับใช้ในกระบวนการผลิต 
ไบโอดีเซล ได้แก่ โซเดียมเมทาเลต (Sodium Methylate) เพื่อท้า
การเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทรานส์ เอสเทอริฟิ เค ช่ัน 
(Transesterification) โดยจัดซื อสารเร่งปฏิกิริยาจากผู้ผลิตและ
จ้าหน่ายเคมีภัณฑ์ในประเทศ 
 ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) 
บริษัทฯ ใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ในการท้าให้กลี
เซอรีนใส โดยจัดซื อถ่านกัมมันต์จากผู้จ้าหน่ายเคมีภัณฑ์ใน
ประเทศ 
 น  ามันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Palm Oil) 
น ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต 
PCM ซึ่งกลุ่มบริษัทซื อตรงจากผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) หลาย
ราย ทั งใน ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

2.2 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ส้าหรับกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ได้ขยาย
การด้าเนินธุรกิจไปยังโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
และโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดการ
พึ่งพาการน้าเข้าพลังงาน และเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน โดยปญจจุบันโรงไฟฟ้าทีก่ลุ่มบริษัท ด้าเนินงานอยู่จ้านวน 
12 โครงการ ได้แก ่

(1) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน 4 
โครงการ รวมขนาดก้าลังการผลิต 278 เมกะวัตต์ 

(2) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม จ้านวน 8 โครงการ 
รวมขนาดก้าลังการผลิต 386 เมกะวัตต์  

 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ 
กลุ่มบริษัท ด้าเนินธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ท่ีได้จากดวงอาทิตย์และลม เพื่อจ้าหน่ายให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

 
 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

ผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน 4 โครงการ ขนาดก้าลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ ซึ่งได้
เปิดด้าเนินการในเชิงพาณิชย์ทั งหมดแล้ว ดังนี  
 

ชื่อโครงการ ขนาดก าลังการผลิต สถานะโครงการ 
โครงการ อีเอ โซล่าร์ ฟาร์ม  
อ้าเภอพัฒนานิคม / จังหวัดลพบุร ี

8 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 17 ตุลาคม 2555 

โครงการ 1  
อ้าเภอตาคลี / จังหวัดนครสวรรค ์  

90 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 23 ธันวาคม 2556  

โครงการ 2 
อ้าเภอเมืองล้าปาง / จังหวัดล้าปาง 

90 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 

โครงการ 3  
อ้าเภอพรหมพริาม / จังหวัดพิษณโุลก 

90 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2559 

รวมขนาดก าลังการผลิต 278 เมกะวัตต์  
 
 
  

ล าดับที ่ บริษัท 
ก าลังการผลิต 

สถานที่ตั งโรงงาน 
 (ลิตร/วัน) 

7 บริษัท น ้ามันพืชปทุม จ้ากัด 1,800,000 29/3 หมู่ที่ 6 ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลมุแก้ว ต.คูบางหลวง  
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 

8 บริษัท วีระสุวรรณ จ้ากัด 200,000 53/6 หมู่ที่ 5 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาตี อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000 

9 บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จา้กัด 150,000 8/1 หมู่ที่ 11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 
10 บริษัท ตรังน ้ามันปาล์ม จ้ากดั 100,000 168 หมู่ที่ 1 ถ.ตรัง-สีเกา ต.นาเมอืงเพชร อ.สีเกา 

จ.ตรัง 92000 
11 บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จ้ากัด 30,000 150 หมู่ที่ 13 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสมีา 

จ.เมืองนครราชสีมา 30280 
12 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ้ากัด 

(มหาชน) 
650,000 507 หมู่ที่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-นครราชสีมา ต.หนองกี ่

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 
13 บริษัท พลังงานสุขสมบรูณ์ จา้กัด 450,000 110 หมู่ที่ 4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 

รวม 8,532,242 ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
   อา้งอิงข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  (http://www.doeb.go.th/info/data/dataoil/Methyl-ester.pdf) 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
ในส่วนการจัดหาวัตถุดิบส้าหรับการผลิต B100 นั น บริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และ
มีข้อมูลจากฝ่ายผลิตส้าหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
ทั งนี  เพื่อให้มีต้นทุนท่ีสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว  
 น  ามันปาล์มดิบ (CPO) ไขน  ามันปาล์ม (Stearin)  และ 

น  ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) 
น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) ไขน ้ามันปาล์ม (Stearine) และ น ้ามัน
ปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไบโอ
ดีเซลซึ่งบริษัทฯ จัดซื อตรงจากผู้จัดหาวัตถุดิบ (supplier) หลาย
รายซึ่งเป็นโรงงานผลิตน ้ามันพืช หรือ โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม
ดิบ หรือผู้จ้าหน่ายน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ที่มีโรงงานกระจาย
ตามแต่ละภาค เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออกภาคกลาง เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผลผลิตที่ได้ในแต่ละภาคไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการหรือออกไม่ตรงตามฤดูกาล ปญจจุบันน ้ามัน
ปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ มีผู้จัดจ้าหน่ายใน
ประเทศประกอบด้วย โรงหีบน ้ามันปาล์มดิบมากกว่า 100 ราย 
โดยบริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดจ้าหน่ายที่มีช่ือเสียง 

 
และน่าเช่ือถือเป็นคู่ค้ากว่า 30 ราย ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคย
ประสบปญญหาในการจัดหาวัตถุดิบ และยังมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตอย่ างต่อ เนื่ องให้สามารถใช้วัตถุดิบที่
หลากหลายในการผลิต B100 ได้ เช่น การน้ากรดไขมันปาล์ม 
(PFAD) และกรดไขมันอิสระ (FFA) มาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล 
อีกทั งยังลดความเสี่ยงหากราคาวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคา
ผันผวนมากจนเกินไปอีกด้วย 

ทั งนี นโยบายการพิจารณาการจัดซื อวัตถุดิบหลักข้างต้น
ในการผลิตไบโอดีเซล เป็นการพิจารณาจากปริมาณการส้ารอง
ตามข้อก้าหนดของผู้ ค้าน ้ามันตามมาตรา 7 ประกอบกับ
แผนการขายล่วงหน้า โดยค้านึงถึงความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ 
สภาวะตลาด ราคาประกาศของส้านักงานนโยบายและแผน
พลังงานในขณะนั นประกอบการพิจารณาการจัดซื อของบริษัทฯ 
 เมทานอล (Methanol)  
เมทานอล เป็นสารที่ ใส่ ในกระบวนกา รท้ าปฏิ กิ ริ ย าใน
กระบวนการ ทรานส์เอสเทอริฟิเคช่ัน (Transesterification) 
โดยจัดซื อจากผู้จ้าหน่ายสารเคมีในประเทศ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (2)  หน้าที่ 18



 สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) 
สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ส้าหรับใช้ในกระบวนการผลิต 
ไบโอดีเซล ได้แก่ โซเดียมเมทาเลต (Sodium Methylate) เพื่อท้า
การเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทรานส์ เอสเทอริฟิ เค ช่ัน 
(Transesterification) โดยจัดซื อสารเร่งปฏิกิริยาจากผู้ผลิตและ
จ้าหน่ายเคมีภัณฑ์ในประเทศ 
 ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) 
บริษัทฯ ใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ในการท้าให้กลี
เซอรีนใส โดยจัดซื อถ่านกัมมันต์จากผู้จ้าหน่ายเคมีภัณฑ์ใน
ประเทศ 
 น  ามันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Palm Oil) 
น ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต 
PCM ซึ่งกลุ่มบริษัทซื อตรงจากผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) หลาย
ราย ทั งใน ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

2.2 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
 

ส้าหรับกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ได้ขยาย
การด้าเนินธุรกิจไปยังโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
และโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดการ
พึ่งพาการน้าเข้าพลังงาน และเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน โดยปญจจุบันโรงไฟฟ้าทีก่ลุ่มบริษัท ด้าเนินงานอยู่จ้านวน 
12 โครงการ ได้แก ่

(1) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน 4 
โครงการ รวมขนาดก้าลังการผลิต 278 เมกะวัตต์ 

(2) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม จ้านวน 8 โครงการ 
รวมขนาดก้าลังการผลิต 386 เมกะวัตต์  

 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ 
กลุ่มบริษัท ด้าเนินธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ท่ีได้จากดวงอาทิตย์และลม เพื่อจ้าหน่ายให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

 
 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

ผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน 4 โครงการ ขนาดก้าลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ ซึ่งได้
เปิดด้าเนินการในเชิงพาณิชย์ทั งหมดแล้ว ดังนี  
 

ชื่อโครงการ ขนาดก าลังการผลิต สถานะโครงการ 
โครงการ อีเอ โซล่าร์ ฟาร์ม  
อ้าเภอพัฒนานิคม / จังหวัดลพบุร ี

8 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 17 ตุลาคม 2555 

โครงการ 1  
อ้าเภอตาคลี / จังหวัดนครสวรรค ์  

90 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 23 ธันวาคม 2556  

โครงการ 2 
อ้าเภอเมืองล้าปาง / จังหวัดล้าปาง 

90 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 

โครงการ 3  
อ้าเภอพรหมพริาม / จังหวัดพิษณโุลก 

90 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2559 

รวมขนาดก าลังการผลิต 278 เมกะวัตต์  
 
 
  

ล าดับที ่ บริษัท 
ก าลังการผลิต 

สถานที่ตั งโรงงาน 
 (ลิตร/วัน) 

7 บริษัท น ้ามันพืชปทุม จ้ากัด 1,800,000 29/3 หมู่ที่ 6 ถ.ปทุมธาน-ีลาดหลมุแก้ว ต.คูบางหลวง  
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 

8 บริษัท วีระสุวรรณ จ้ากัด 200,000 53/6 หมู่ที่ 5 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาตี อ.เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 74000 

9 บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จา้กัด 150,000 8/1 หมู่ที่ 11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 
10 บริษัท ตรังน ้ามันปาล์ม จ้ากดั 100,000 168 หมู่ที่ 1 ถ.ตรัง-สีเกา ต.นาเมอืงเพชร อ.สีเกา 

จ.ตรัง 92000 
11 บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จ้ากัด 30,000 150 หมู่ที่ 13 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสมีา 

จ.เมืองนครราชสีมา 30280 
12 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ้ากัด 

(มหาชน) 
650,000 507 หมู่ที่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-นครราชสีมา ต.หนองกี ่

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 
13 บริษัท พลังงานสุขสมบรูณ์ จา้กัด 450,000 110 หมู่ที่ 4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 

รวม 8,532,242 ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
   อา้งอิงข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  (http://www.doeb.go.th/info/data/dataoil/Methyl-ester.pdf) 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
ในส่วนการจัดหาวัตถุดิบส้าหรับการผลิต B100 นั น บริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และ
มีข้อมูลจากฝ่ายผลิตส้าหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
ทั งนี  เพื่อให้มีต้นทุนท่ีสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว  
 น  ามันปาล์มดิบ (CPO) ไขน  ามันปาล์ม (Stearin)  และ 

น  ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) 
น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) ไขน ้ามันปาล์ม (Stearine) และ น ้ามัน
ปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไบโอ
ดีเซลซึ่งบริษัทฯ จัดซื อตรงจากผู้จัดหาวัตถุดิบ (supplier) หลาย
รายซึ่งเป็นโรงงานผลิตน ้ามันพืช หรือ โรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม
ดิบ หรือผู้จ้าหน่ายน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ที่มีโรงงานกระจาย
ตามแต่ละภาค เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออกภาคกลาง เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผลผลิตที่ได้ในแต่ละภาคไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการหรือออกไม่ตรงตามฤดูกาล ปญจจุบันน ้ามัน
ปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ มีผู้จัดจ้าหน่ายใน
ประเทศประกอบด้วย โรงหีบน ้ามันปาล์มดิบมากกว่า 100 ราย 
โดยบริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดจ้าหน่ายที่มีช่ือเสียง 

 
และน่าเช่ือถือเป็นคู่ค้ากว่า 30 ราย ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคย
ประสบปญญหาในการจัดหาวัตถุดิบ และยังมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตอย่ างต่อ เนื่ องให้สามารถใช้วัตถุดิบที่
หลากหลายในการผลิต B100 ได้ เช่น การน้ากรดไขมันปาล์ม 
(PFAD) และกรดไขมันอิสระ (FFA) มาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล 
อีกทั งยังลดความเสี่ยงหากราคาวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคา
ผันผวนมากจนเกินไปอีกด้วย 

ทั งนี นโยบายการพิจารณาการจัดซื อวัตถุดิบหลักข้างต้น
ในการผลิตไบโอดีเซล เป็นการพิจารณาจากปริมาณการส้ารอง
ตามข้อก้าหนดของผู้ ค้าน ้ามันตามมาตรา 7 ประกอบกับ
แผนการขายล่วงหน้า โดยค้านึงถึงความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ 
สภาวะตลาด ราคาประกาศของส้านักงานนโยบายและแผน
พลังงานในขณะนั นประกอบการพิจารณาการจัดซื อของบริษัทฯ 
 เมทานอล (Methanol)  
เมทานอล เป็นสารที่ ใส่ ในกระบวนกา รท้ าปฏิ กิ ริ ย าใน
กระบวนการ ทรานส์เอสเทอริฟิเคช่ัน (Transesterification) 
โดยจัดซื อจากผู้จ้าหน่ายสารเคมีในประเทศ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (2)  หน้าที่ 19

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การลงทุน ได้แก่ สิทธิประโยชน์ประเภท 7.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั งสิ น 4 โครงการ ดังนี  

 
 โรงไฟฟ้าพลังงานลม 

ผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานลม จ้านวน 8 โครงการ ขนาดก้าลังการผลิตรวม 386 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เปิด
ด้าเนินการในเชิงพาณิชย์ทั งหมดแล้ว ดังนี  
(1.) โครงการหาดกังหัน 1-3 : มีจ านวน 3 โครงการ ขนาดก าลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต์ 
 

ชื่อโครงการ ขนาดก าลังการผลิต สถานะโครงการ 
โครงการหาดกังหัน 1 
อ้าเภอระโนด / จังหวัดสงขลา 

36 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 3 มีนาคม 2560 

โครงการหาดกังหัน 2 
อ้าเภอหัวไทร / จังหวัดนครศรีธรรมราช 

45 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) 
ตั งแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 

โครงการหาดกังหัน 3 
อ้าเภอปากพนัง / จังหวัดนครศรีธรรมราช 

45 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) 
ตั งแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 

รวมขนาดก าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ 
 

 ด้าเนินธุรกิจทั ง 3 โครงการภายใต้ บจก. อีเอ วินด์ หาด
กังหัน 3 โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power 
Product : SPP) โครงการตั งอยู่ที่อ้าเภอหัวไทร, อ้าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอ้าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา  

 ลงนามในสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ 
วินด์ หาดกังหัน 3 กับ กฟผ. มีก้าหนดระยะเวลา 5 ปี 
และสามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญา
ฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนครบก้าหนดอายุสัญญา 

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 
บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับ
จากวันเริ่มต้นซื อขายไฟฟ้า (Commercial Operation 
Date : COD)  

 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน (BOI) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส้าหรับก้าไรสุทธิที่ ได้จากการประกอบกิจการเป็น
ระยะเวลา 8 ปี และหลังจานั นจะได้รับการลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล ส้าหรับก้าไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

โครงการที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

เลขที ่
บัตรส่งเสริม 

วันที ่
ได้รับการอนุมัติ 

1.  โครงการ อีเอ โซล่าร์ ฟาร์ม / จังหวัดลพบุร ี 2467 (1)/2554 17 พฤศจิกายน 2554 
2.  โครงการ 1 / จังหวัดนครสวรรค ์ 1251 (1)/2556 20 พฤษภาคม 2556 
3.  โครงการ 2 / จังหวัดล้าปาง  2076(1)/อ./2557 3 กันยายน 2557 
4.  โครงการ 3 / จังหวัดพิษณุโลก  58-2034-0-00-2-0 10 กรกฎาคม 2558 

(1.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ / จังหวัดลพบุรี 

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 
โครงการตั งอยู่เลขที่ 188, 188/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูม
แม่น ้าป่าสัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ต้าบล
พัฒนานิคม อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื อที่รวม
ประมาณ 315 ไร่    

 ท้าสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่า กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ก้าหนดระยะเวลา 5 ปี 
และต่อเนื่องครั งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บังคับ
จนกว่าจะมีการยุติสัญญา  

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) จาก พลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8 
บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10  ปี นับจาก
วันเริ่มต้นซื อขายไฟฟ้า (COD) ตามประกาศการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เรื่องการก้าหนดส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้าส้าหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียนตาม 
มติคณะกรรมการ - นโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2552 

(2.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ / จังหวัดนครสวรรค์  

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ โดยเป็น
โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer : SPP) 
โครงการตั งอยู่เลขท่ี 99/9, 99/10 หมู่ที่ 5 ต้าบลหัวหวาย 
อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื อที่ รวมประมาณ 
1,810 ไร่ 

 ท้าสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างบจก. อีเอ โซล่า 
นครสวรรค์ กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ เทศไทย
(“กฟผ.”) อายุสัญญา 5 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้
คราวละ 5 ปี โดย 

 คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วันก่อนครบก้าหนดอายุสัญญา 

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 
6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 
ปี นับจากวันเริ่มต้นซื อขายไฟฟ้า (COD) 

(3.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ / จังหวัดล าปาง  

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า ล้าปาง โดยเป็นโรง
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) 
โครงการตั งอยู่ที่ต้าบลบ้านเอื อม, ต้าบลบ้านเป้า อ้าเภอ
เมืองล้าปาง และครอบคลุมพื นท่ีต้าบลหนองหล่ม อ้าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง มีเนื อท่ีรวมประมาณ 2,477 ไร่ 

 ท้าสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่า 
ล้าปาง กับ กฟผ. อายุสัญญา 5 ปี และสามารถต่ออายุ
ออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่อ
อายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก้าหนดอายุ
สัญญา 

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 
6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 
ปี นับจากวันเริ่มต้นซื อขายไฟฟ้า (COD) 

(4.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ / จังหวัดล าพิษณุโลก  

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก โดยเป็น 
โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer : SPP) 
โครงการตั งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 11 ต้าบลมะต้อง อ้าเภอ
พรหม-พิราม จังหวัดพิษณุโลก มีเนื อที่รวมประมาณ 
2,230 ไร่  

 ท้าสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่า 
พิษณุโลก กับ กฟผ. อายุสัญญา 5 ปี และสามารถต่ออายุ
ออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่อ
อายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก้าหนดอายุ
สัญญา 

 ได้รับส่วนส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนใน
อัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ ช่ัวโมง โดยมีระยะเวลา
สนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นต้นซื อขายไฟฟ้า (COD) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (2)  หน้าที่ 20



สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การลงทุน ได้แก่ สิทธิประโยชน์ประเภท 7.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั งสิ น 4 โครงการ ดังนี  

 
 โรงไฟฟ้าพลังงานลม 

ผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานลม จ้านวน 8 โครงการ ขนาดก้าลังการผลิตรวม 386 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เปิด
ด้าเนินการในเชิงพาณิชย์ทั งหมดแล้ว ดังนี  
(1.) โครงการหาดกังหัน 1-3 : มีจ านวน 3 โครงการ ขนาดก าลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต์ 
 

ชื่อโครงการ ขนาดก าลังการผลิต สถานะโครงการ 
โครงการหาดกังหัน 1 
อ้าเภอระโนด / จังหวัดสงขลา 

36 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 3 มีนาคม 2560 

โครงการหาดกังหัน 2 
อ้าเภอหัวไทร / จังหวัดนครศรีธรรมราช 

45 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) 
ตั งแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 

โครงการหาดกังหัน 3 
อ้าเภอปากพนัง / จังหวัดนครศรีธรรมราช 

45 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) 
ตั งแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 

รวมขนาดก าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ 
 

 ด้าเนินธุรกิจทั ง 3 โครงการภายใต้ บจก. อีเอ วินด์ หาด
กังหัน 3 โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power 
Product : SPP) โครงการตั งอยู่ที่อ้าเภอหัวไทร, อ้าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอ้าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา  

 ลงนามในสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ 
วินด์ หาดกังหัน 3 กับ กฟผ. มีก้าหนดระยะเวลา 5 ปี 
และสามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญา
ฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนครบก้าหนดอายุสัญญา 

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 
บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับ
จากวันเริ่มต้นซื อขายไฟฟ้า (Commercial Operation 
Date : COD)  

 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน (BOI) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส้าหรับก้าไรสุทธิที่ ได้จากการประกอบกิจการเป็น
ระยะเวลา 8 ปี และหลังจานั นจะได้รับการลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล ส้าหรับก้าไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

โครงการที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

เลขที ่
บัตรส่งเสริม 

วันที่ 
ได้รับการอนุมัติ 

1.  โครงการ อีเอ โซล่าร์ ฟาร์ม / จังหวัดลพบุร ี 2467 (1)/2554 17 พฤศจิกายน 2554 
2.  โครงการ 1 / จังหวัดนครสวรรค ์ 1251 (1)/2556 20 พฤษภาคม 2556 
3.  โครงการ 2 / จังหวัดล้าปาง  2076(1)/อ./2557 3 กันยายน 2557 
4.  โครงการ 3 / จังหวัดพิษณุโลก  58-2034-0-00-2-0 10 กรกฎาคม 2558 

(1.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ / จังหวัดลพบุรี 

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 
โครงการตั งอยู่เลขที่ 188, 188/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูม
แม่น ้าป่าสัก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ต้าบล
พัฒนานิคม อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื อที่รวม
ประมาณ 315 ไร่    

 ท้าสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่า กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ก้าหนดระยะเวลา 5 ปี 
และต่อเนื่องครั งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บังคับ
จนกว่าจะมีการยุติสัญญา  

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) จาก พลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8 
บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10  ปี นับจาก
วันเริ่มต้นซื อขายไฟฟ้า (COD) ตามประกาศการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เรื่องการก้าหนดส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้าส้าหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียนตาม 
มติคณะกรรมการ - นโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2552 

(2.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ / จังหวัดนครสวรรค์  

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ โดยเป็น
โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer : SPP) 
โครงการตั งอยู่เลขท่ี 99/9, 99/10 หมู่ที่ 5 ต้าบลหัวหวาย 
อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื อที่ รวมประมาณ 
1,810 ไร่ 

 ท้าสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างบจก. อีเอ โซล่า 
นครสวรรค์ กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ เทศไทย
(“กฟผ.”) อายุสัญญา 5 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้
คราวละ 5 ปี โดย 

 คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วันก่อนครบก้าหนดอายุสัญญา 

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 
6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 
ปี นับจากวันเริ่มต้นซื อขายไฟฟ้า (COD) 

(3.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ / จังหวัดล าปาง  

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า ล้าปาง โดยเป็นโรง
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) 
โครงการตั งอยู่ที่ต้าบลบ้านเอื อม, ต้าบลบ้านเป้า อ้าเภอ
เมืองล้าปาง และครอบคลุมพื นที่ต้าบลหนองหล่ม อ้าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง มีเนื อท่ีรวมประมาณ 2,477 ไร่ 

 ท้าสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่า 
ล้าปาง กับ กฟผ. อายุสัญญา 5 ปี และสามารถต่ออายุ
ออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่อ
อายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก้าหนดอายุ
สัญญา 

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 
6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 
ปี นับจากวันเริ่มต้นซื อขายไฟฟ้า (COD) 

(4.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ / จังหวัดล าพิษณุโลก  

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก โดยเป็น 
โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer : SPP) 
โครงการตั งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 11 ต้าบลมะต้อง อ้าเภอ
พรหม-พิราม จังหวัดพิษณุโลก มีเนื อที่รวมประมาณ 
2,230 ไร่  

 ท้าสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่า 
พิษณุโลก กับ กฟผ. อายุสัญญา 5 ปี และสามารถต่ออายุ
ออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่อ
อายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก้าหนดอายุ
สัญญา 

 ได้รับส่วนส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนใน
อัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ ช่ัวโมง โดยมีระยะเวลา
สนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นต้นซื อขายไฟฟ้า (COD) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (2)  หน้าที่ 21

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



โครงการที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

เลขที ่
บัตรส่งเสริม 

วันที่ 
ได้รับการอนุมัติ 

4. โครงการหนมุาน 1 
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

60-0055-0-13-2-0 12 กุมภาพันธ์ 2558 

5. โครงการหนมุาน 5 
อ้าเภอเทพสถิต/ จังหวัดชัยภมู ิ

60-0051-0-13-2-0 12 กุมภาพันธ์ 2558 

6. โครงการหนมุาน 8 
อ้าเภอเทพสถิต/ จังหวัดชัยภมู ิ

60-0052-0-13-2-0 12 กุมภาพันธ์ 2558 

7. โครงการหนมุาน 9 
อ้าเภอเทพสถิต, อ้าเภอหนองบัวระเหว/ จังหวัดชัยภูม ิ

60-0053-0-13-2-0 12 กุมภาพันธ์ 2558 

8. โครงการหนมุาน 10 
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์/ จังหวัดชัยภูม ิ

60-0054-0-13-2-0 12 กุมภาพันธ์ 2558 

 
 

การตลาดและการแข่งขัน  
แนวโน้มและการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน (ประเภทพลังงานหมุนเวียน) ในอนาคต กระทรวงพลังงาน โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ในการจัดท้า
แผนพัฒนาก้าลังการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan : PDP2018) ได้ให้ความส้าคัญใน 3 ด้าน ดังนี   

 
1. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security)  

เพื่อให้มีความมั่นคงครอบคลุมทั งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง
ไฟฟ้า และระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า รายพื นที่ และตอบสนอง
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความ
มั่นคงในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตดา้น
พลังงาน 

2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy)  
ต้องค้านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่้าเพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะยาว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้า
เพื่อให้ให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 
ที่สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง  
 
 
 
 

 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) 

ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทั งด้านการผลิตไฟฟ้า และด้านใช้
ไฟฟ้าโดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart 
Grid) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบ
กระจายศูนย์ และรองรับการเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทั งนี  PDP 2018 ได้ก้าหนดนโยบายพลังงานของประเทศส้าหรับ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก (AEDP) โดยจะพิจารณาจัดหาก้าลังการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรม
ของผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ 
Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีจะเกิด และยังคง
สอดคล้องกับข้อตกลงของ COP21 ประกอบด้วย ชีวมวล, 
ก๊าซชีวภาพ,พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน ้า
ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน ้า และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ  
 

(2.) โครงการหนุมาน 1,5,8,9,10 : มีจ านวน 5 โครงการ ขนาดก าลังการผลิตรวม 260 เมกะวัตต์ 
  

ชื่อโครงการ ขนาดก าลังการผลิต สถานะ/ความคืบหน้าโครงการ 
โครงการหนุมาน 1 
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

45 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 25 มกราคม 2562  

โครงการหนุมาน 5 
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

48 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด้ (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 22 มีนาคม 2562 

โครงการหนุมาน 8 
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

45 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) 
ตั งแต่วันท่ี 25 มกราคม 2562 

โครงการหนุมาน 9 
อ้าเภอเทพสถิต, อ้าเภอหนองบัวระเหว/ 
จังหวัดชัยภูม ิ

42 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด้ (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 30 มีนาคม 2562 

โครงการหนุมาน 10 
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ / จังหวัดชัยภูม ิ

80 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด้ (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 13 เมษายน 2562 

รวมขนาดก าลังการผลิต      260 เมกะวัตต์ 
 

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ 5 บริษัทย่อย (ทางอ้อม) ของบริษัทฯ 
โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Product : 
SPP) โครงการตั งอยู่ที่ อ้าเภอเทพสถิต, อ้าเภอหนองบัวระ
เหว และอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 ลงนามในสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง 5 บริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัทฯ  กับ กฟผ. มีก้าหนดระยะเวลา 5 ปี 
และสามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่าย
ที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบ
ก้าหนดอายุสัญญา 

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาท
ต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปีนับจากวัน
เริ่มต้นซื อขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date : 
COD)  

 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับก้าไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี และ
หลังจากนั นจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส้าหรับก้าไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา 5 ปี 

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานลมได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
ได้แก่ สิทธิประโยชน์ประเภท 7.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานลม จ้านวน 8 โครงการ ดังนี  
 

โครงการที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

เลขที ่
บัตรส่งเสริม 

วันที ่
ได้รับการอนุมัติ 

1. โครงการหาดกังหัน 1 
อ้าเภอระโนด/ จังหวัดสงขลา 

1702(1)/2558 12 กุมภาพันธ์ 2558 

2. โครงการหาดกังหัน 2  
อ้าเภอหัวไทร/ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1701(1)/2558 12 กุมภาพันธ์ 2558 

3. โครงการหาดกังหัน 3 
อ้าเภอปากพนัง/ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1703(1)/2558 12 กุมภาพันธ์ 2558 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (2)  หน้าที่ 22



โครงการที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

เลขที ่
บัตรส่งเสริม 

วันที่ 
ได้รับการอนุมัติ 

4. โครงการหนมุาน 1 
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

60-0055-0-13-2-0 12 กุมภาพันธ์ 2558 

5. โครงการหนมุาน 5 
อ้าเภอเทพสถิต/ จังหวัดชัยภมู ิ

60-0051-0-13-2-0 12 กุมภาพันธ์ 2558 

6. โครงการหนมุาน 8 
อ้าเภอเทพสถิต/ จังหวัดชัยภมู ิ

60-0052-0-13-2-0 12 กุมภาพันธ์ 2558 

7. โครงการหนมุาน 9 
อ้าเภอเทพสถิต, อ้าเภอหนองบัวระเหว/ จังหวัดชัยภูม ิ

60-0053-0-13-2-0 12 กุมภาพันธ์ 2558 

8. โครงการหนมุาน 10 
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์/ จังหวัดชัยภูม ิ

60-0054-0-13-2-0 12 กุมภาพันธ์ 2558 

 
 

การตลาดและการแข่งขัน  
แนวโน้มและการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน (ประเภทพลังงานหมุนเวียน) ในอนาคต กระทรวงพลังงาน โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ในการจัดท้า
แผนพัฒนาก้าลังการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan : PDP2018) ได้ให้ความส้าคัญใน 3 ด้าน ดังนี   

 
1. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security)  

เพื่อให้มีความมั่นคงครอบคลุมทั งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง
ไฟฟ้า และระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า รายพื นที่ และตอบสนอง
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความ
มั่นคงในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตดา้น
พลังงาน 

2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy)  
ต้องค้านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่้าเพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะยาว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้า
เพื่อให้ให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 
ที่สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง  
 
 
 
 

 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) 

ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทั งด้านการผลิตไฟฟ้า และด้านใช้
ไฟฟ้าโดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart 
Grid) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบ
กระจายศูนย์ และรองรับการเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทั งนี  PDP 2018 ได้ก้าหนดนโยบายพลังงานของประเทศส้าหรับ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก (AEDP) โดยจะพิจารณาจัดหาก้าลังการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรม
ของผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ 
Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีจะเกิด และยังคง
สอดคล้องกับข้อตกลงของ COP21 ประกอบด้วย ชีวมวล, 
ก๊าซชีวภาพ,พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน ้า
ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน ้า และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ  
 

(2.) โครงการหนุมาน 1,5,8,9,10 : มีจ านวน 5 โครงการ ขนาดก าลังการผลิตรวม 260 เมกะวัตต์ 
  

ชื่อโครงการ ขนาดก าลังการผลิต สถานะ/ความคืบหน้าโครงการ 
โครงการหนุมาน 1 
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

45 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)  
ตั งแตว่ันท่ี 25 มกราคม 2562  

โครงการหนุมาน 5 
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

48 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด้ (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 22 มีนาคม 2562 

โครงการหนุมาน 8 
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูม ิ

45 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD) 
ตั งแตว่ันท่ี 25 มกราคม 2562 

โครงการหนุมาน 9 
อ้าเภอเทพสถิต, อ้าเภอหนองบัวระเหว/ 
จังหวัดชัยภูม ิ

42 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด้ (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 30 มีนาคม 2562 

โครงการหนุมาน 10 
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค ์/ จังหวัดชัยภูม ิ

80 เมกะวัตต ์ จ้าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยไ์ด้ (COD)  
ตั งแต่วันท่ี 13 เมษายน 2562 

รวมขนาดก าลังการผลิต      260 เมกะวัตต์ 
 

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ 5 บริษัทย่อย (ทางอ้อม) ของบริษัทฯ 
โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Product : 
SPP) โครงการตั งอยู่ที่ อ้าเภอเทพสถิต, อ้าเภอหนองบัวระ
เหว และอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 ลงนามในสัญญาซื อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง 5 บริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัทฯ  กับ กฟผ. มีก้าหนดระยะเวลา 5 ปี 
และสามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่าย
ที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบ
ก้าหนดอายุสัญญา 

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาท
ต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปีนับจากวัน
เริ่มต้นซื อขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date : 
COD)  

 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับก้าไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี และ
หลังจากนั นจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส้าหรับก้าไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา 5 ปี 

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานลมได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
ได้แก่ สิทธิประโยชน์ประเภท 7.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานลม จ้านวน 8 โครงการ ดังนี  
 

โครงการที่ได้รับ 
การส่งเสริม 

เลขที ่
บัตรส่งเสริม 

วันที ่
ได้รับการอนุมัติ 

1. โครงการหาดกังหัน 1 
อ้าเภอระโนด/ จังหวัดสงขลา 

1702(1)/2558 12 กุมภาพันธ์ 2558 

2. โครงการหาดกังหัน 2  
อ้าเภอหัวไทร/ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1701(1)/2558 12 กุมภาพันธ์ 2558 

3. โครงการหาดกังหัน 3 
อ้าเภอปากพนัง/ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1703(1)/2558 12 กุมภาพันธ์ 2558 
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โดยมีเป้าหมายการรับซื อเพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ น ทั งนี ยังได้ค้านึงถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต 
พลังงานหมุนเวียนตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐมีเป้าหมายก้าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทเชื อเพลิง 
ณ สิ นปี 2580 จ้านวน 18,176 เมกะวัตต์ สรุปได้ดังนี  
 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ในช่วงปี 2561 -2580 
(ตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) 
 

แหล่งพลังงาน ก าลังการผลิตตามสัญญา 
(MW-เมกะวัตต์) 

พลังงานแสงอาทิตย์  10,0000 
โรงไฟฟ้าชีวมวล 3,376 
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ  546 
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน ้า 2,725 
พลังงานลม 1,485 
ขยะอุตสาหกรรม 44 
รวม ณ ปี 2580 18,176 
 

ที่มา : ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
นโยบายการตลาด 
ในการประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงาน 
ของกลุ่มบริษัท ถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันทางตรงกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษัท เป็นการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั งหมด
ให้แก่หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามที่
ระบุในสัญญาซื อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท กับ
หน่วยงานภาครัฐ (PPA) ดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็น
ผู้น้าในการผลิตพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษัท ด้าเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย / การจ าหน่าย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลม คือ หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
ก้าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดก้าลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ใน
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดล้าปาง และจังหวัดพิษณุโลก และ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมทั งหมดตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ระบุ
ในสัญญาซื อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท กับ
หน่วยงานภาครัฐ (PPA) ดังกล่าว ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ของภาครัฐในการเพิ่มก้าลังการผลิตติดตั งไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อลดการน้าเข้าพลังงานจากต่างประเทศในระยะยาว 
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2.3 กลุ่มธุรกิจอื่น  
 ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ี 

เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจ
พลังงานทดแทน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการด้าเนิน 
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนั นจึงได้เข้าซื อหุ้นสามัญของ Amita 
Technologies Inc. (AMITA-Taiwan) ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเป็น
บริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market (ESM) ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน เพื่อด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออน พอลีเมอร์ (Lithium-ion 
Polymer) และนอกจากนี  บริษัทฯ ยังได้จัดตั งบริษัทย่อย - 
บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพื่อด้าเนินธุรกิจพัฒนา 
ผลิตและจัดจ้าหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่ง ณ ปญจจุบันการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานอยู่ระหว่างการติดตั งเครื่องจักรพร้อมการ
ทดสอบระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการผลิตจริง ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถเริ่มด้าเนินการผลิตส้าหรับระยะที่ 1 ได้ในช่วง
ต้นปี 2564 หลังจากนั นจะทยอยเพิ่มก้าลังการผลิตในส่วนถัดๆ 
ไป เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด และคาดว่าจะ
สามารถจ้าหน่ายไปยังกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าภายในกลุ่มของ
บริษัทฯ ได้แก่ รถบัสไฟฟ้า เรือไฟฟ้า เป็นต้น โดยในระหว่างนี  
บริษัทฯ ยังใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของ 
AMITA-Taiwan ในการน้ามาประกอบกับธุรกิจกลุ่มยานยนต์
ไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุตามแผนงานของบริษัทฯ ท่ีตั งไว้ 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะโดยทั่วไปของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เป็นอุปกรณ์กัก
เก็บพลังงานที่มีความสามารถในการกักเก็บประจุไฟฟ้าได้ใน
ปริมาณสูง ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถอัดกระแสไฟฟ้าซ ้าเข้าไปใหม่ได้
หลังจากที่แบตเตอรี่ ถูกใช้งานจนกระทั่งหมดไป เนื่องจาก
ภายในแบตเตอรี่ชนิดนี มีสารเคมีที่สามารถท้าให้เกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับได้ โดยการอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปใหม่ผ่านอุปกรณ์ที่
เรียกว่า“Changer” โดยทั่วไปคุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน จะขึ นอยู่กับวัสดุที่ถูกน้ามาใช้เป็นขั วไฟฟ้าทั งนี ทาง
บริษัทฯ ได้เพิ่มการออกแบบแบตเตอรี่ชนิดนี ใหม่ให้มีคุณสมบัติ
ที่โดดเด่นมากขึ น ด้วยการเพิ่มความสามารถในการจุพลังงานได้
สูง มีน ้าหนักเบา และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ส้าหรับ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของกลุ่มบริษัทนั น ไม่มีส่วนประกอบ

ของสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ของเหลว กรด หรือ
ตะกั่ว จากความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ที่ได้พัฒนาและผลิต
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โดยสามารถ
แบ่งออกได้เป็นด้านต่างๆ ดังนี  
(1.) ด้านยานยนต์ไฟฟ้า 

ปญจจุบันยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะถูกน้ามาใช้แทน
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบดั งเดิมมากขึ น ไม่ว่าจะเป็น
รถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รวมถึงเรือโดยสารไฟฟ้า 
ซึ่งจะช่วยลดปญญหาด้านมลพิษที่เกิดขึ นจากเครื่องยนต์
สันดาปภายใน และเป็นการลดการใช้พลังงานจากน ้ามัน
เชื อเพลิงมากขึ น จึงส่งผลท้าให้ปริมาณไอเสียที่ถูกปล่อยออก
สู่อากาศภายนอกลดลง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่
จะเข้ามาแทนที่พลังงานเชื อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่โลกของเราต้องเผชิญกับ
ภาวะโลกร้อน ดังนั นการเลือกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มา
เป็นต้นก้าเนิดพลังงานของยานยนต์ไฟฟ้า จึงนับได้ว่าเป็น
ทางเลือกที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 

(2.) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) 
นับตั งแต่พลังงานหมุนเวียนก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาด จึงถูกน้ามาใช้มากขึ น อย่างไรก็ตาม
ข้อจ้ากัดที่ส้าคัญของการผลิตไฟฟ้าประเภทนี  คือความมี
เสถียรภาพของระบบ เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่
มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ซึ่งท้าให้ไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าได้อย่างสม่้าเสมอ ดังนั น 
“ระบบกักเก็บพลังงาน” จึงเข้ามาเป็นส่วนส้าคัญในการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ซึ่งถือเป็นหัวใจส้าคัญที่จะก้าว
ข้ามไปยังยุคของพลังงานแห่งอนาคต 

ระบบกักเก็บพลังงาน หมายถึง ระบบและอุปกรณ์ที่
สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อให้สามารถกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้งานได้ในเวลาที่จ้าเป็นโดย
ระบบกักเก็บพลังงานจะท้าการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่กัก
เก็บไว้กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกครั งเมื่อมีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับการผลิตไฟฟ้าในอนาคต
เนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานจะ ช่วยส่งเสริมให้การผลิต
ไฟฟ้ามีความเสถียรภาพ และรักษาคุณภาพไฟฟ้าได้ 

โดยมีเป้าหมายการรับซื อเพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ น ทั งนี ยังได้ค้านึงถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต 
พลังงานหมุนเวียนตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐมีเป้าหมายก้าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทเชื อเพลิง 
ณ สิ นปี 2580 จ้านวน 18,176 เมกะวัตต์ สรุปได้ดังนี  
 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ในช่วงปี 2561 -2580 
(ตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) 
 

แหล่งพลังงาน ก าลังการผลิตตามสัญญา 
(MW-เมกะวัตต์) 

พลังงานแสงอาทิตย์  10,0000 
โรงไฟฟ้าชีวมวล 3,376 
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ  546 
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน ้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน ้า 2,725 
พลังงานลม 1,485 
ขยะอุตสาหกรรม 44 
รวม ณ ปี 2580 18,176 
 

ที่มา : ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
นโยบายการตลาด 
ในการประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงาน 
ของกลุ่มบริษัท ถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันทางตรงกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษัท เป็นการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั งหมด
ให้แก่หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามที่
ระบุในสัญญาซื อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท กับ
หน่วยงานภาครัฐ (PPA) ดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็น
ผู้น้าในการผลิตพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีจากผู้ผลิตท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษัท ด้าเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย / การจ าหน่าย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลม คือ หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
ก้าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดก้าลังการผลิตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ใน
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดล้าปาง และจังหวัดพิษณุโลก และ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมทั งหมดตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบุ
ในสัญญาซื อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท กับ
หน่วยงานภาครัฐ (PPA) ดังกล่าว ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ของภาครัฐในการเพิ่มก้าลังการผลิตติดตั งไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อลดการน้าเข้าพลังงานจากต่างประเทศในระยะยาว 

 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (2)  หน้าที่ 25

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



(2.) โมดูลแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน 
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สามารถปรับเปลี่ยนขนาดความจุ

ไฟฟ้าที่ก้าหนดและแรงดันไฟฟ้าระบุได้ตามความต้องการในแต่
ละประเภทของการใช้งาน เนื่องจากความจุพลังงานที่ต้องการ
ของเครื่องจักรหรือยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทนั น มีปริมาณ
ความจุที่แตกต่างกัน ดังนั นบริษัทฯ จึงได้ออกแบบการจัดเรียง
เซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ให้อยู่ในรูปแบบของโมดูลขนาด
ต่างๆ เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกต่อการใช้งานนั นๆ ไม่ว่า
จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และระบบกัก
เก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) เป็นต้น 

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
ได้แก่ สิทธิประโยชน์ประเภท 5.2.6.1 ชนิดแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน  เลขที่ บั ต รส่ ง เ สริ ม  62-1184-1-18-1-0 โ ดยทาง
คณะกรรมการได้อนุมัติเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 
 
 

 
การตลาดและการแข่งขัน  
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจแบตเตอร่ี 
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมมากในปญจจุบนั เนื่องจากกระแสของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ และระบบ
กักเก็บพลังงานไฟฟ้าท่ีมีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นส่วนประกอบส้าคัญ โดยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนั นมีหลากหลายประเภทขึ นอยู่
กับวัสดุที่น้ามาใช้ท้าขั วอิเล็กโทรด โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้แบ่งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนตามวัสดุขั วบวก และขั ว
ลบ รวมถึงการใช้งานออกเป็น 6 ประเภท ดังนี  

ตาราง: แสดงประเภทแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน แบ่งตามวัสดุขั วบวก และขั วลบ รวมถึงการใช้งาน 
 

  
ที่มา : MTECH สารพันความรู้ด้านพลังงาน บทความ รู้จักแบตเตอรี่ ตอนที่ 4 วารสารเทคโนโลยวีัสดุ 
https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/magazine_detail.asp?Run_no=dlkebzwve 

ประเภทที่ วสัดุขั้วบวก วสัดุขั้วลบ การใชง้าน

1 Lithium Cobalt Oxide(LiCoO2, LCO) แกรไฟต์ โทรศัพทม์ือ ถอื แทบ็เล็ต แล็ปทอ็ป กล้องดิจทิลั

2 Lithium Manganese Oxide (LiMn2 O4, LMO) แกรไฟต์
เคร่ืองมือไฟฟ้ำ (Power tools) อุปกรณ์กำรแพทย์ ระบบส่ง
ก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ

3
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide 

(Li(Ni,Mn,Co)O2, NMC,NCM)
แกรไฟต์

จกัรยำนไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรแพทย์ ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะ
ไฟฟ้ำ (มักใชใ้นรถไฮบริด) และระบบส้ำรองไฟฟ้ำ

อุปกรณ์กำรแพทย์ ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ
(เชน่ทีพ่บใน Tesla Model S) และระบบส้ำรองไฟฟ้ำ

5 Lithium Iron Phosphate (LiFePO4, LFP) แกรไฟต์
ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ หรือใชส้้ำหรับทดแทน
แบตเตอร่ีกรดตะกั่วในรถยนต์ (Start-Lighting-Ignition 
battery) ระบบทีต้่องกำรกระแส และควำมทนทำนสูง

6 แกรไฟต์ หรือ LMO
Lithium Titanate 

(Li4 Ti5 O12, LTO)
ระบบส้ำรองไฟฟ้ำ ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ 
(Mitsubishi i-MiEV, Honda Fit EV)

4
Lithium Nickel Cobalt Aluminum 

Oxide(Li(Ni, Co,Al)O2, NCA)
แกรไฟต์

นอกจากนี ยังเป็นส่วนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมมากขึ น เช่น หากกระแสไฟฟ้า
ที่ถูกผลิตได้ปริมาณมากกว่าความต้องการใช้ในขณะนั นก็
สามารถน้าพลังงานส่วนเกินนี มาเก็บสะสมไว้ในระบบกักเก็บ
พลังงานได้ ซึ่งท้าให้เกิดประโยชน์มากกว่าการปล่อยทิ งไป 
ในทางกลับกัน หากปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดน้อยลง 
ก็สามารถน้าพลังงานไฟฟ้าที่ถูกกักเก็บไว้ออกมาใช้งานแทน
ได้ ซึ่งท้าให้การบริหารจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ น 

 

ส้าหรับจุดเด่นของระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ ได้แก่  
 ท้าให้พลังงานหมุนเวียนมีความมั่นคงเพิ่มขึ น สามารถพร้อม

จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุที่ท้าให้การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนหยุดชะงักลงช่ัวคราว ไม่ว่าจะเป็น
กรณีที่ความเข้มแสงมีค่าลดลงซึ่งอาจเกิดมาจากเมฆที่บดบัง
แสงจากดวงอาทิตย์ หรือกรณีที่มีความเร็วลมต่้า เป็นต้น 

 เป็นแหล่งพลังงานส้ารองเพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตในเวลากลางวัน และน้ามาใช้งานในเวลากลางคืนเพื่อ
ชดเชยพลังงานทีไ่ม่สามารถผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์  

 ควบคุมและป้องกันความผันผวนของระบบไฟฟ้า โดยใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ เพื่อรักษาแรงดันและความถี่ไฟฟ้า
ของระบบให้มีความเสถียรมากขึ น 

 ช่วยให้สามารถจัดการโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่เสริมเข้าสูร่ะบบ แทนการสง่
ไฟฟ้าด้วยสายไฟในระยะทางไกล เพื่อใช้ส้าหรับพื นที่ที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในบางช่วงเวลา ระบบกักเก็บ
พลังงานดังกล่าว จะใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน เพราะ
แบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงจึงท้าให้มีความ
เหมาะสมเรื่องพื นที่ที่ใช้ติดตั ง สามารถจัดเก็บและปล่อย
พลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับอายุ
การใช้งาน นอกจากนี  ยังสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั งใช้งาน
ที่อ่ืนได้อีกด้วย (ทั งนี จะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน
ก้ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง) 

 
 
 
 

แบตเตอร่ีลิเทียมไอออนมีส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี  
(1.) ขั วลบ  : มีองค์ประกอบหลัก คือ แกรไฟต์ และเคลือบอยู่

บนแผ่นทองแดง  
(2.) ขั วบวก : มีองค์ประกอบหลัก คือ นิกเกิลแมงกานีส และ

โคบอลต์เคลือบอยู่บนแผ่นอลูมิเนียม 
(3.) สารละลายอิเล็กโทรไลต์ : เป็นสารละลายซึ่งมีองค์ประกอบ

หลักคือ เกลือลิเทียม โดยสารละลายอิเล็ก-โทรไลต์จะท้า
หน้าที่เป็นตัวกลางส้าหรับการแลกเปลี่ยนไอออนของลิเทียม
และอิเล็กตรอนระหว่างขั วบวกและขั วลบ 

(4.) เย่ือเลือกผ่าน : พอลิโพรพิลีน (Plolypropylene, PP) ท้า
หน้าท่ีเป็นตัวกั นคั่นระหว่าง ขั วบวกและขั วลบเพื่อป้องกัน 
การลัดวงจร 

 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
(1.) เซลล์แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน 

เซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถือเป็นหน่วยย่อยผลิตภัณฑ์
ที่เล็กที่สุดซึ่งเมื่อน้าเซลล์แบตเตอรี่มาเรียงต่อกันแบบขนานจะ
ท้าให้ได้ขนาดความจุไฟฟ้าตามท่ีก้าหนด (Nominal Capacity) 
เพิ่มขึ น และหากน้ามาเรียงต่อกันแบบอนุกรมจะท้าให้ได้
แรงดันไฟฟ้าระบุ (Nominal Voltage) เพิ่มขึ นตามที่ต้องการ 
ซึ่งจะถูกเรียกว่าแบตเตอรี่โมดูล และหากน้าแบตเตอรี่โมดูลมา
เรียงต่อกันเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ น จะถูกเรียกว่า แบตเตอรี่แพค ซึ่ง
จะถูกน้าไปใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า หรือระบบกักเก็บ
พลังงาน (ESS) โดยภายในเซลล์แบตเตอรี่จะมีองค์ประกอบ
หลักๆ คือขั วอิเล็กโทรด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2 ขั ว คือ 
แคโทด (ขั วบวก) และแอโนด (ขั วลบ) และสารละลายอิเล็กโตร
ไลต์ เนื่องจากลิเทียมเป็นธาตุที่ยอมให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก
อะตอมได้ง่ายที่สุดในธาตุทั งหมดจึงท้าให้แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน สามารถกักเก็บพลังงานได้สูง 
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(2.) โมดูลแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน 
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สามารถปรับเปลี่ยนขนาดความจุ

ไฟฟ้าที่ก้าหนดและแรงดันไฟฟ้าระบุได้ตามความต้องการในแต่
ละประเภทของการใช้งาน เน่ืองจากความจุพลังงานที่ต้องการ
ของเครื่องจักรหรือยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทนั น มีปริมาณ
ความจุที่แตกต่างกัน ดังนั นบริษัทฯ จึงได้ออกแบบการจัดเรียง
เซลล์แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน ให้อยู่ในรูปแบบของโมดูลขนาด
ต่างๆ เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกต่อการใช้งานนั นๆ ไม่ว่า
จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และระบบกัก
เก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) เป็นต้น 

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
ได้แก่ สิทธิประโยชน์ประเภท 5.2.6.1 ชนิดแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน  เลขที่ บั ต รส่ ง เ สริ ม  62-1184-1-18-1-0 โ ดยทาง
คณะกรรมการได้อนุมัติเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 
 
 

 
การตลาดและการแข่งขัน  
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจแบตเตอร่ี 
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมมากในปญจจุบนั เนื่องจากกระแสของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ และระบบ
กักเก็บพลังงานไฟฟ้าท่ีมีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นส่วนประกอบส้าคัญ โดยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนั นมีหลากหลายประเภทขึ นอยู่
กับวัสดุที่น้ามาใช้ท้าขั วอิเล็กโทรด โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้แบ่งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนตามวัสดุขั วบวก และขั ว
ลบ รวมถึงการใช้งานออกเป็น 6 ประเภท ดังนี  

ตาราง: แสดงประเภทแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน แบ่งตามวัสดุขั วบวก และขั วลบ รวมถึงการใช้งาน 
 

  
ที่มา : MTECH สารพันความรู้ด้านพลังงาน บทความ รู้จักแบตเตอรี่ ตอนที่ 4 วารสารเทคโนโลยวีัสดุ 
https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/magazine_detail.asp?Run_no=dlkebzwve 

ประเภทที่ วสัดุขั้วบวก วสัดุขั้วลบ การใชง้าน

1 Lithium Cobalt Oxide(LiCoO2, LCO) แกรไฟต์ โทรศัพทม์ือ ถอื แทบ็เล็ต แล็ปทอ็ป กล้องดิจทิลั

2 Lithium Manganese Oxide (LiMn2 O4, LMO) แกรไฟต์
เคร่ืองมือไฟฟ้ำ (Power tools) อุปกรณ์กำรแพทย์ ระบบส่ง
ก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ

3
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide 

(Li(Ni,Mn,Co)O2, NMC,NCM)
แกรไฟต์

จกัรยำนไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรแพทย์ ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะ
ไฟฟ้ำ (มักใชใ้นรถไฮบริด) และระบบส้ำรองไฟฟ้ำ

อุปกรณ์กำรแพทย์ ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ
(เชน่ทีพ่บใน Tesla Model S) และระบบส้ำรองไฟฟ้ำ

5 Lithium Iron Phosphate (LiFePO4, LFP) แกรไฟต์
ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ หรือใชส้้ำหรับทดแทน
แบตเตอร่ีกรดตะกั่วในรถยนต์ (Start-Lighting-Ignition 
battery) ระบบทีต้่องกำรกระแส และควำมทนทำนสูง

6 แกรไฟต์ หรือ LMO
Lithium Titanate 

(Li4 Ti5 O12, LTO)
ระบบส้ำรองไฟฟ้ำ ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ 
(Mitsubishi i-MiEV, Honda Fit EV)

4
Lithium Nickel Cobalt Aluminum 

Oxide(Li(Ni, Co,Al)O2, NCA)
แกรไฟต์

นอกจากนี ยังเป็นส่วนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมมากขึ น เช่น หากกระแสไฟฟ้า
ที่ถูกผลิตได้ปริมาณมากกว่าความต้องการใช้ในขณะนั นก็
สามารถน้าพลังงานส่วนเกินนี มาเก็บสะสมไว้ในระบบกักเก็บ
พลังงานได้ ซึ่งท้าให้เกิดประโยชน์มากกว่าการปล่อยทิ งไป 
ในทางกลับกัน หากปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดน้อยลง 
ก็สามารถน้าพลังงานไฟฟ้าที่ถูกกักเก็บไว้ออกมาใช้งานแทน
ได้ ซึ่งท้าให้การบริหารจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ น 

 

ส้าหรับจุดเด่นของระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ ได้แก่  
 ท้าให้พลังงานหมุนเวียนมีความมั่นคงเพิ่มขึ น สามารถพร้อม

จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุที่ท้าให้การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนหยุดชะงักลงช่ัวคราว ไม่ว่าจะเป็น
กรณีที่ความเข้มแสงมีค่าลดลงซึ่งอาจเกิดมาจากเมฆที่บดบัง
แสงจากดวงอาทิตย์ หรือกรณีที่มีความเร็วลมต่้า เป็นต้น 

 เป็นแหล่งพลังงานส้ารองเพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตในเวลากลางวัน และน้ามาใช้งานในเวลากลางคืนเพื่อ
ชดเชยพลังงานทีไ่ม่สามารถผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์  

 ควบคุมและป้องกันความผันผวนของระบบไฟฟ้า โดยใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ เพื่อรักษาแรงดันและความถี่ไฟฟ้า
ของระบบให้มีความเสถียรมากขึ น 

 ช่วยให้สามารถจัดการโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่เสริมเข้าสูร่ะบบ แทนการสง่
ไฟฟ้าด้วยสายไฟในระยะทางไกล เพื่อใช้ส้าหรับพื นที่ที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในบางช่วงเวลา ระบบกักเก็บ
พลังงานดังกล่าว จะใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน เพราะ
แบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงจึงท้าให้มีความ
เหมาะสมเรื่องพื นที่ที่ใช้ติดตั ง สามารถจัดเก็บและปล่อย
พลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับอายุ
การใช้งาน นอกจากนี  ยังสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั งใช้งาน
ที่อ่ืนได้อีกด้วย (ทั งนี จะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน
ก้ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง) 

 
 
 
 

แบตเตอร่ีลิเทียมไอออนมีส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี  
(1.) ขั วลบ  : มีองค์ประกอบหลัก คือ แกรไฟต์ และเคลือบอยู่

บนแผ่นทองแดง  
(2.) ขั วบวก : มีองค์ประกอบหลัก คือ นิกเกิลแมงกานีส และ

โคบอลต์เคลือบอยู่บนแผ่นอลูมิเนียม 
(3.) สารละลายอิเล็กโทรไลต์ : เป็นสารละลายซึ่งมีองค์ประกอบ

หลักคือ เกลือลิเทียม โดยสารละลายอิเล็ก-โทรไลต์จะท้า
หน้าที่เป็นตัวกลางส้าหรับการแลกเปลี่ยนไอออนของลิเทียม
และอิเล็กตรอนระหว่างขั วบวกและขั วลบ 

(4.) เย่ือเลือกผ่าน : พอลิโพรพิลีน (Plolypropylene, PP) ท้า
หน้าท่ีเป็นตัวกั นคั่นระหว่าง ขั วบวกและขั วลบเพื่อป้องกัน 
การลัดวงจร 

 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
(1.) เซลล์แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน 

เซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถือเป็นหน่วยย่อยผลิตภัณฑ์
ที่เล็กที่สุดซึ่งเมื่อน้าเซลล์แบตเตอรี่มาเรียงต่อกันแบบขนานจะ
ท้าให้ได้ขนาดความจุไฟฟ้าตามที่ก้าหนด (Nominal Capacity) 
เพิ่มขึ น และหากน้ามาเรียงต่อกันแบบอนุกรมจะท้าให้ได้
แรงดันไฟฟ้าระบุ (Nominal Voltage) เพิ่มขึ นตามที่ต้องการ 
ซึ่งจะถูกเรียกว่าแบตเตอรี่โมดูล และหากน้าแบตเตอรี่โมดูลมา
เรียงต่อกันเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ น จะถูกเรียกว่า แบตเตอรี่แพค ซึ่ง
จะถูกน้าไปใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า หรือระบบกักเก็บ
พลังงาน (ESS) โดยภายในเซลล์แบตเตอรี่จะมีองค์ประกอบ
หลักๆ คือขั วอิเล็กโทรด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2 ขั ว คือ 
แคโทด (ขั วบวก) และแอโนด (ขั วลบ) และสารละลายอิเล็กโตร
ไลต์ เนื่องจากลิเทียมเป็นธาตุที่ยอมให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก
อะตอมได้ง่ายที่สุดในธาตุทั งหมดจึงท้าให้แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน สามารถกักเก็บพลังงานได้สูง 
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จากแผนภูมิแสดงมูลค่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ
ประเทศไทยในปี 2561-2563 พบว่าปี 2563 ประเทศไทยมีการ
ส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นมูลค่ารวม 968.05 ล้านบาท 
ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ นร้อยละ 229.09 จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ นอย่างก้าว
กระโดดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงถึงแนวโน้ม
การเติบโตในด้านการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี ภายในประเทศที่เพิ่ม
มากขึ น โดยมีแนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ น
อย่างต่อเนื่องคิดเป็นมูลค่ารวม 295.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 30.48 ของมูลค่ารวมในปี 2563 และภายในปี 2563 
ประเทศไทยมีการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนไปยังประเทศ
เยอรมนีมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 470.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 
48.59 ของมูลค่าการส่งออกทั งหมด 
 

นโยบายการตลาด  
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้การออกแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีออกมานั น
มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงสุด สามารถกักเก็บพลังงานได้
ในปริมาณที่มากขึ น และใช้ระยะเวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว จาก
การที่มีทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จึงท้าให้สามารถปรับปรุง
คุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได้ตลอดเวลา พร้อม
ทั งสูตรการผลิต กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั นตอนของการผลิต 

อีกทั งกลุ่มบริษัท ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผสมสาร 
ละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่ งถือเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จึงท้าให้มีความสามารถในการปรับปรุง
ส่วนผสมอิเล็กโทรไลต์ได้อย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่อง ใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ปลายน ้าคือ แบตเตอรี่โมดูล บริษัทฯ ได้
จัดสร้างหน่วยประกอบแบตเตอรี่โมดูล เพื่อให้เกิดความสะดวก
ต่อการใช้งานของแต่ละกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้แบตเตอรี่ 
ซึ่งมีความหลากหลายทั งขนาดความจุไฟฟ้าที่ก้าหนดและ
แรงดันไฟฟ้าระบุ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เรือ
โดยสารไฟฟ้า รวมถึงแบตเตอรี่ส้าหรับกักเก็บพลังงาน (ESS) ที่
ใช้ในระบบการผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า  

 

2. กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคาขาย (Price)  
บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามราคา
ตลาดและคุณภาพท่ีเหมาะสม รวมทั งการควบคุมต้นทุนการผลิต
ในด้านต่างๆ ทั งด้านการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากหลาย
แหล่งการก่อสร้างโรงงานที่มีขนาดใหญ่ ควบคุมการผลิตด้วย
ระบบอัตโนมัติซึ่ งจะ ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น  และยั งเป็นการช่วยให้ต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ต่้าลง ท้าให้สามารถแข่งขันได้ทั งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
บริษัทฯ มีการจ้าหน่ายแพ็คแบตเตอรี่ผ่านช่องทางการจัด
จ้าหน่ายตรงไปยังผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า 
รถบรรทุกไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า หรือแม้กระทั งเรือโดยสารไฟฟ้า 
ทั งในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมงานจากฝ่ายขายของ 
กลุ่มบริษัท เป็นผู้ติดต่อโดยตรง หรือรับออกแบบและผลิตทั ง
แบตเตอรี่โมดูล และแบตเตอรี่แพ็ค ตามที่ลูกค้าต้องการ (Made 
to Order) 
4. การจัดหาวัตถุดิบ 
บริษัทฯ มีการตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ จึงมี
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดจ้าหน่ายที่มีช่ือเสียงและ
น่าเช่ือถือเป็นคู่ค้ามากกว่า 3 ราย ในการสั่งซื อวัตถุดิบแต่ละ
ชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปญญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ
ส้าหรับการผลิตแบตเตอรี่ 
 

 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
(ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
บริษัทฯ ขยายการด้าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริการสถานี 

อัดประจุไฟฟ้า ส้าหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“EA Anywhere” ซึ่งบริษัทย่อย - บริษัท พลังงานมหานคร 
จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้าพลังงานสะอาด
มาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมแทนพลังงานเชื อเพลิงในระบบขนส่งของประเทศ 
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน พร้อมรองรับ
นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next generation Automotive)  

ปญจจุบันในประเทศไทยยังคงต้องน้าเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากต่างประเทศเป็นจ้านวนมาก ดังนั นหากเริ่มมีผู้ประกอบการลงทุน
เพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศเพิ่มมากขึ น จะช่วยลดการน้าเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากต่างประเทศได้มากขึ นตามไป
ด้วย นอกจากนี  ยังเป็นโอกาสของผู้ประกอบกิจการที่ผลิตอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อสนับสนุนการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศ
ได้อีกด้วย เช่น ผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์อัดประจุแบบไร้สาย (Wireless Charging) และการสร้างสถานีอัดประจุ (Charging 
Station) ส้าหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 
 

แผนภูมิแท่งแสดง : มูลค่าการน าเข้าแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน (850760) ของประเทศไทย ในปี 2561 - 2563 
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จากแผนภูมิข้างต้น ในปี 2563 (ม.ค. - ธ.ค.) ประเทศไทย
มีการน้าเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นมูลค่ารวมประมาณ 
8,956.95 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ นร้อยละ 106.52 
หรือมากกว่า 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แนวโน้มการน้าเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนภายในประเทศไทย
ยังคงมีอัตราเพิ่มขึ นอย่างก้าวกระโดด และแสดงถึงแนวโน้มความ
ต้องการการใช้แบตเตอรี่ชนิดนี เพิ่มมากขึ นอย่างต่อเนื่อง  

 
 

และเนื่องจากไทยลดอัตราภาษีศุลกากรส้าหรับสินค้า
อ่อนไหว (Sensitive list: SL) ประเภทแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ ที่
น้าเข้าจากจีนเหลือร้อยละ 5 ซึ่งจากเดิมก้าหนดไว้ที่ร้อยละ 20 
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free 
Trade Agreement : ACFTA) ส่งผลให้มีการน้าเข้าจากจีนสูงขึ น 
คิดเป็นมูลค่า 3,525.86 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการน้าเข้าเพิ่มขึ นคิด
เป็นร้อยละ 39.79 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีส่วนแบ่ง
การตลาดมากขึ น คิดเป็นร้อยละ 38.95 ในปี 2563 

แผนภูมิแทง่แสดง : มูลค่าการส่งออกแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน (850760) ของประเทศไทย ในปี 2561 – 2563 
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จากแผนภูมิแสดงมูลค่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ
ประเทศไทยในปี 2561-2563 พบว่าปี 2563 ประเทศไทยมีการ
ส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นมูลค่ารวม 968.05 ล้านบาท 
ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ นร้อยละ 229.09 จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ นอย่างก้าว
กระโดดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงถึงแนวโน้ม
การเติบโตในด้านการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี ภายในประเทศที่เพิ่ม
มากขึ น โดยมีแนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ น
อย่างต่อเนื่องคิดเป็นมูลค่ารวม 295.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 30.48 ของมูลค่ารวมในปี 2563 และภายในปี 2563 
ประเทศไทยมีการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนไปยังประเทศ
เยอรมนีมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 470.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 
48.59 ของมูลค่าการส่งออกทั งหมด 
 

นโยบายการตลาด  
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้การออกแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีออกมานั น
มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงสุด สามารถกักเก็บพลังงานได้
ในปริมาณที่มากขึ น และใช้ระยะเวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว จาก
การที่มีทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จึงท้าให้สามารถปรับปรุง
คุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได้ตลอดเวลา พร้อม
ทั งสูตรการผลิต กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั นตอนของการผลิต 

อีกทั งกลุ่มบริษัท ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผสมสาร 
ละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่ งถือเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จึงท้าให้มีความสามารถในการปรับปรุง
ส่วนผสมอิเล็กโทรไลต์ได้อย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่อง ใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ปลายน ้าคือ แบตเตอรี่โมดูล บริษัทฯ ได้
จัดสร้างหน่วยประกอบแบตเตอรี่โมดูล เพื่อให้เกิดความสะดวก
ต่อการใช้งานของแต่ละกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้แบตเตอรี่ 
ซึ่งมีความหลากหลายทั งขนาดความจุไฟฟ้าที่ก้าหนดและ
แรงดันไฟฟ้าระบุ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เรือ
โดยสารไฟฟ้า รวมถึงแบตเตอรี่ส้าหรับกักเก็บพลังงาน (ESS) ที่
ใช้ในระบบการผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า  

 

2. กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคาขาย (Price)  
บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามราคา
ตลาดและคุณภาพท่ีเหมาะสม รวมทั งการควบคุมต้นทุนการผลิต
ในด้านต่างๆ ทั งด้านการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากหลาย
แหล่งการก่อสร้างโรงงานที่มีขนาดใหญ่ ควบคุมการผลิตด้วย
ระบบอัตโนมัติซึ่ งจะ ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น  และยั งเป็นการช่วยให้ต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ต่้าลง ท้าให้สามารถแข่งขันได้ทั งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
บริษัทฯ มีการจ้าหน่ายแพ็คแบตเตอรี่ผ่านช่องทางการจัด
จ้าหน่ายตรงไปยังผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า 
รถบรรทุกไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า หรือแม้กระทั งเรือโดยสารไฟฟ้า 
ทั งในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมงานจากฝ่ายขายของ 
กลุ่มบริษัท เป็นผู้ติดต่อโดยตรง หรือรับออกแบบและผลิตทั ง
แบตเตอรี่โมดูล และแบตเตอรี่แพ็ค ตามที่ลูกค้าต้องการ (Made 
to Order) 
4. การจัดหาวัตถุดิบ 
บริษัทฯ มีการตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ จึงมี
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดจ้าหน่ายที่มีช่ือเสียงและ
น่าเช่ือถือเป็นคู่ค้ามากกว่า 3 ราย ในการสั่งซื อวัตถุดิบแต่ละ
ชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปญญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ
ส้าหรับการผลิตแบตเตอรี่ 
 

 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
(ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
บริษัทฯ ขยายการด้าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริการสถานี 

อัดประจุไฟฟ้า ส้าหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“EA Anywhere” ซึ่งบริษัทย่อย - บริษัท พลังงานมหานคร 
จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้าพลังงานสะอาด
มาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมแทนพลังงานเชื อเพลิงในระบบขนส่งของประเทศ 
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน พร้อมรองรับ
นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next generation Automotive)  

ปญจจุบันในประเทศไทยยังคงต้องน้าเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากต่างประเทศเป็นจ้านวนมาก ดังนั นหากเริ่มมีผู้ประกอบการลงทุน
เพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศเพิ่มมากขึ น จะช่วยลดการน้าเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากต่างประเทศได้มากขึ นตามไป
ด้วย นอกจากนี  ยังเป็นโอกาสของผู้ประกอบกิจการที่ผลิตอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อสนับสนุนการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศ
ได้อีกด้วย เช่น ผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์อัดประจุแบบไร้สาย (Wireless Charging) และการสร้างสถานีอัดประจุ (Charging 
Station) ส้าหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 
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จากแผนภูมิข้างต้น ในปี 2563 (ม.ค. - ธ.ค.) ประเทศไทย
มีการน้าเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นมูลค่ารวมประมาณ 
8,956.95 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ นร้อยละ 106.52 
หรือมากกว่า 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แนวโน้มการน้าเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนภายในประเทศไทย
ยังคงมีอัตราเพิ่มขึ นอย่างก้าวกระโดด และแสดงถึงแนวโน้มความ
ต้องการการใช้แบตเตอรี่ชนิดนี เพิ่มมากขึ นอย่างต่อเนื่อง  

 
 

และเนื่องจากไทยลดอัตราภาษีศุลกากรส้าหรับสินค้า
อ่อนไหว (Sensitive list: SL) ประเภทแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ ที่
น้าเข้าจากจีนเหลือร้อยละ 5 ซึ่งจากเดิมก้าหนดไว้ที่ร้อยละ 20 
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free 
Trade Agreement : ACFTA) ส่งผลให้มีการน้าเข้าจากจีนสูงขึ น 
คิดเป็นมูลค่า 3,525.86 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการน้าเข้าเพิ่มขึ นคิด
เป็นร้อยละ 39.79 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีส่วนแบ่ง
การตลาดมากขึ น คิดเป็นร้อยละ 38.95 ในปี 2563 
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โดย ณ สิ นปี 2563 มีการติดตั งสถานีให้บริการอัดประจุ
ไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้า จ้านวน 410 สถานี โดยมีการติดตั ง
แล้วเสร็จแบ่งเป็นประเภท DC Charge 266 เครื่อง (DC 150 
kW จ้านวน 256 เครื่อง, DC 40 kW จ้านวน 10 เครื่อง) และ
ประเภท AC Charge จ้านวน 592 เครื่อง และนอกจากนี ในช่วง
ปลายปี 2563 กลุ่มบริษัท ได้ท้าการติดตั งสถานีให้บริการอัด
ประจุไฟฟ้าประเภท DC Fast Charge ที่ขนาดก้าลังไฟฟ้า 300 
กิโลวัตต์ รวมจ้านวน 14 เครื่อง ทั งนี เพื่อรองรับการใช้งานทั งเรือ
โดยสารพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท และเรือไฟฟ้าของ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการชาร์จไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงสุด โดย
สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ภายในเวลาไม่เกิน 15-20 นาท ี

ส้าหรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผู้ ใช้บริการ
สามารถจองเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบระบุสถานีและตัวเครื่อง
ล่วงหน้าหรือ Walk-in เพื่อเข้าใช้งานที่สถานีได้ทันที  ผ่าน  
Application “EA Anywhere” โดยสามารถดาวน์โหลด 
Application ผ่านทาง App store บนระบบปฏิบัติการ iOS 
หรือ Play store บนระบบปฏิบัติการ Android ทั งนี ปญจจุบันมี
การติดตั งสถานีชาร์จครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และ
บริษัทฯ ยังคงด้าเนินแผนการลงทุนติดตั งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ และเปิดรับพันธมิตรรายอื่นๆ ตาม
แผนธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 

 ธุรกิจวิจัยและพัฒนา  
บริษัทฯ ได้จัดตั งบริษัทย่อย เพื่อท้าการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากน ้ามันปาล์ม แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 
และยานยนต์ไฟฟ้า ทั งในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า เรือโดยสาร
ไฟฟ้า เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ 
อีกทั งเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของสินค้าในธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท ให้มี
ความยั่งยืนในระยะยาว 
 

ลักษณะการวิจัยและพัฒนา  
1. บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช :  

พัฒนาและคิดค้นงานด้านวิจัย นวัตกรรม เพื่อต่อยอดและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรมภายในประเทศ โดยสิ่งที่ถือว่า
เป็นสินค้าหรือบริการของทางบริษัทฯ คือ กระบวนการผลิต
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องจากวัตถุดิบจากปาล์ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ 
มีมูลค่าสูงขึ น ซึ่งกระบวนการผลิตที่คิดค้นขึ นนี สามารถ 

น้าไปจดสิทธิบัตรได้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ บริษัทต่างๆ 
ในเครือของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการกรีนดีเซล และสาร
เปลี่ยนสถานะ (PCM) ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาภัณฑ์ใหม่
ภายใต้สายธุรกิจไบโอดีเซล เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้น ้ามัน
ปาล์มดิบท่ีเป็นสารตั งต้น ประกอบด้วย 
(1.) ผลิตภัณฑ์กรีนดีเซล (Green Diesel หรือ GD) เพื่อ

น้ามาใช้เป็นส่วนผสมของน ้ามันดีเซล ในการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และความสะอาดของเครื่องยนต์ 

(2.) สารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material หรือ 
PCM) เพื่อน้ามาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ เช่น เป็น
ส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้างอาคาร หรือเส้นใยผ้า 
เพื่อช่วยในการดูดซับ กักเก็บ ควบคุม และปล่อยความ
ร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยสารเปลี่ยนสถานะนี เป็นที่
นิยมและมีความต้องการสูงในประเทศท่ีมีสภาพอากาศ
แปรปรวน 

2. บจก. เอ็นเนอร์ย่ี บียอนด์ รีเสิร์ช :  
พัฒนาและคิดค้นงานวิจัย นวัตกรรม ของแบตเตอรี่ลิเทียม
และระบบกักเก็บพลังงาน โดยสิ่งที่ถือว่าเป็นสินค้าหรือ
บริการของบริษัทฯ คือ กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน และระบบควบคุมแบตเตอรี่ และนวัตกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งนวัตกรรมที่คิดค้นขึ นนี  สามารถน้าไปจด
สิทธิบัตรได้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบริษัทต่างๆ ในเครือ
ของบริษัทฯ 

3. บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช :  
พัฒนาและคิดค้นงานวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า เช่น รถยนต์
ไฟฟ้า เรือโดยสารไฟฟ้า เพื่อเป็นการต่อยอดเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง
ภายใต้ Concept “MISSION NO EMISSION” พันธกิจไร้
มลพิษ โดยมุ่งเน้นการสร้างยานยนต์ที่ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประหยัดและปลอดภัย ง่ายต่อการบ้ารุงรักษา 
ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว เพื่อให้คนไทยได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
เรือโดยสารไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง และเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ปราศจากมลพิษ  
 

 
 
 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์  
“สถานีอัดประจุไฟฟ้า” เป็นสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้า
ส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้า ทั งประเภท PHEV (Plug-in hybrid 
Electric Vehicle) และประเภท BEV (Battery Electric 
Vehicle) โดยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ใช้เทคโนโลยี
การอัดประจุไฟฟ้าผ่านตัวน้า (Conductive Charging) เป็น 
การอัดประจุแบตเตอรี่ โดยเช่ือมต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับ 
เครื่องชาร์จ โดยตรงผ่านสายเคเบิล (หรือสายชาร์จ) ซึ่งถือเป็น
รูปแบบการอัดประจุไฟฟ้าที่มีการใช้งานแพร่หลายในปญจจุบัน 
สามารถใช้ได้ทั งการอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง 
การอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 
44 กิโลวัตต์/ช่ัวโมง ทั งนี  ขึ นอยู่กับ On-board Charger 
ของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่น 
 
 

 
ส่วนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประเภทกระแสตรง ส้าหรับรถยนต์
ส่วนบุคคล สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 150 กิโลวัตต์/
ช่ัวโมง และเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงส้าหรับรถบัส
โดยสาร รถบรรทุก และเรือโดยสาร สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้
สูงสุดที่ 300 กิโลวัตต์/ช่ัวโมง และนอกจากนี กลุ่มบริษัทได้มีการ
พัฒนารูปแบบตู้ชาร์จ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย
รูปแบบ ตามก้าลังไฟฟ้าที่สามารถรองรับขนาดแบตเตอรี่ของ
ยานยนต์ได้อย่างครอบคลุมทุกประเภท เพื่อให้สามารถใช้งาน
กับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบและ
ผลิตโดยกลุ่มบริษัท ทั งรถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รวมถึงเรือ
โดยสารไฟฟ้า ให้สามารถชาร์จด้วยความเร็วสูงสุด(4C-Rate) 
โดยระยะเวลาในการชาร์จขึ นอยู่กับประเภทยานยนต์และขนาด
ของแบตเตอรี่ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ดังนี   

 
 Ultra-Fast Charge : 
ตู้ชาร์จที่มีก้าลังไฟฟ้า 300 kW เพื่อรองรับ
การชาร์จด้วยความเร็วสูงสุด เหมาะส้าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น เรือโดยสาร
ไฟฟ้า, รถบัสไฟฟ้า  
 
 Super-Fast Charge : ขนาด 150 kW 
เป็นตู้ชาร์จที่มีก้าลังไฟฟ้า 150 kW เพื่อ
รองรับการชาร์จด้วยความเร็วสูง เหมาะ
ส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางที่ เป็น 
BEV เท่านั น เช่น รถบัสไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า 
 
 

 
 
 Super-Fast Charge : ขนาด 40 kW 
เป็นตู้ชาร์จที่มีก้าลังไฟฟ้าขนาด 40 kW 
เพื่อรองรับส้าหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 
(BEV) เท่านั น 
 
 Normal Charge :  
เป็นตู้ชาร์จ AC Normal เพื่อรองรับ
ส้าหรับการชาร์จรถยนต์ได้ทั งที่ เป็น
รถยนต์ Plug-in Hybrid (PHEV) และ
รถยนต์ไฟฟ้า (BEV)  
 

ส้าหรับการคัดเลือกจุดติดตั งสถานีอัดประจุไฟฟ้านั นกลุ่ม
บริษัท จะพิจารณาจากปญจจัยความเป็นไปได้ของพื นที่นั นๆ ที่จะ
มียานยนต์ไฟฟ้ามาใช้บริการ เช่น พื นที่ที่มีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว
ที่ใช้รถยนต์เดินทางมาเป็นจ้านวนมาก หรือจุดพักเพื่อเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางอื่น ทั งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และในส่วนภูมิภาค โดยในระยะแรก มุ่งเป้าหมายการติดตั งใน
สถานท่ีสาธารณะทีส่ามารถรองรับการจอดยานยนต์ไฟฟ้าได้เป็น
ระยะเวลาอย่างต่้าประมาณ 1-3 ช่ัวโมง เช่น ห้างสรรพสินค้า  

 

โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล อาคารจอดรถส้าหรับพื นที่
ส้านักงานย่านธุรกิจ จุดพักรถในเส้นทางหลัก ส้าหรับแผนงาน
ต่อไป กลุ่มบริษัทจะเน้นการติดตั งเครื่องชาร์จประเภท DC 
Charger หรือเครื่องชาร์จเร็ว มุ่งเป้าพื นที่เปิดให้บริการได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง โดยเฉพาะสถานีบริการน ้ามัน ซึ่งมีความสะดวก 
ทั ง เรื่ องเวลาการให้บริการและสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้หลายประเภทในจุดแวะ
พักเดียว เป็นต้น 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (2)  หน้าที่ 30



โดย ณ สิ นปี 2563 มีการติดตั งสถานีให้บริการอัดประจุ
ไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้า จ้านวน 410 สถานี โดยมีการติดตั ง
แล้วเสร็จแบ่งเป็นประเภท DC Charge 266 เครื่อง (DC 150 
kW จ้านวน 256 เครื่อง, DC 40 kW จ้านวน 10 เครื่อง) และ
ประเภท AC Charge จ้านวน 592 เครื่อง และนอกจากนี ในช่วง
ปลายปี 2563 กลุ่มบริษัท ได้ท้าการติดตั งสถานีให้บริการอัด
ประจุไฟฟ้าประเภท DC Fast Charge ที่ขนาดก้าลังไฟฟ้า 300 
กิโลวัตต์ รวมจ้านวน 14 เครื่อง ทั งนี เพื่อรองรับการใช้งานทั งเรือ
โดยสารพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท และเรือไฟฟ้าของ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการชาร์จไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงสุด โดย
สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ภายในเวลาไม่เกิน 15-20 นาท ี

ส้าหรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผู้ ใช้บริการ
สามารถจองเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบระบุสถานีและตัวเครื่อง
ล่วงหน้าหรือ Walk-in เพื่อเข้าใช้งานที่สถานีได้ทันที  ผ่าน  
Application “EA Anywhere” โดยสามารถดาวน์โหลด 
Application ผ่านทาง App store บนระบบปฏิบัติการ iOS 
หรือ Play store บนระบบปฏิบัติการ Android ทั งนี ปญจจุบันมี
การติดตั งสถานีชาร์จครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และ
บริษัทฯ ยังคงด้าเนินแผนการลงทุนติดตั งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ และเปิดรับพันธมิตรรายอื่นๆ ตาม
แผนธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 

 ธุรกิจวิจัยและพัฒนา  
บริษัทฯ ได้จัดตั งบริษัทย่อย เพื่อท้าการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากน ้ามันปาล์ม แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 
และยานยนต์ไฟฟ้า ทั งในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า เรือโดยสาร
ไฟฟ้า เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ 
อีกทั งเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของสินค้าในธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท ให้มี
ความยั่งยืนในระยะยาว 
 

ลักษณะการวิจัยและพัฒนา  
1. บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช :  

พัฒนาและคิดค้นงานด้านวิจัย นวัตกรรม เพื่อต่อยอดและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรมภายในประเทศ โดยสิ่งที่ถือว่า
เป็นสินค้าหรือบริการของทางบริษัทฯ คือ กระบวนการผลิต
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องจากวัตถุดิบจากปาล์ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ 
มีมูลค่าสูงขึ น ซึ่งกระบวนการผลิตที่คิดค้นขึ นนี สามารถ 

น้าไปจดสิทธิบัตรได้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ บริษัทต่างๆ 
ในเครือของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการกรีนดีเซล และสาร
เปลี่ยนสถานะ (PCM) ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาภัณฑ์ใหม่
ภายใต้สายธุรกิจไบโอดีเซล เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้น ้ามัน
ปาล์มดิบท่ีเป็นสารตั งต้น ประกอบด้วย 
(1.) ผลิตภัณฑ์กรีนดีเซล (Green Diesel หรือ GD) เพื่อ

น้ามาใช้เป็นส่วนผสมของน ้ามันดีเซล ในการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และความสะอาดของเครื่องยนต์ 

(2.) สารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material หรือ 
PCM) เพื่อน้ามาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ เช่น เป็น
ส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้างอาคาร หรือเส้นใยผ้า 
เพื่อช่วยในการดูดซับ กักเก็บ ควบคุม และปล่อยความ
ร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยสารเปลี่ยนสถานะนี เป็นที่
นิยมและมีความต้องการสูงในประเทศท่ีมีสภาพอากาศ
แปรปรวน 

2. บจก. เอ็นเนอร์ย่ี บียอนด์ รีเสิร์ช :  
พัฒนาและคิดค้นงานวิจัย นวัตกรรม ของแบตเตอรี่ลิเทียม
และระบบกักเก็บพลังงาน โดยสิ่งที่ถือว่าเป็นสินค้าหรือ
บริการของบริษัทฯ คือ กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน และระบบควบคุมแบตเตอรี่ และนวัตกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งนวัตกรรมที่คิดค้นขึ นนี  สามารถน้าไปจด
สิทธิบัตรได้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบริษัทต่างๆ ในเครือ
ของบริษัทฯ 

3. บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช :  
พัฒนาและคิดค้นงานวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า เช่น รถยนต์
ไฟฟ้า เรือโดยสารไฟฟ้า เพื่อเป็นการต่อยอดเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง
ภายใต้ Concept “MISSION NO EMISSION” พันธกิจไร้
มลพิษ โดยมุ่งเน้นการสร้างยานยนต์ที่ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประหยัดและปลอดภัย ง่ายต่อการบ้ารุงรักษา 
ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว เพื่อให้คนไทยได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
เรือโดยสารไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง และเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ปราศจากมลพิษ  
 

 
 
 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์  
“สถานีอัดประจุไฟฟ้า” เป็นสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้า
ส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้า ทั งประเภท PHEV (Plug-in hybrid 
Electric Vehicle) และประเภท BEV (Battery Electric 
Vehicle) โดยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ใช้เทคโนโลยี
การอัดประจุไฟฟ้าผ่านตัวน้า (Conductive Charging) เป็น 
การอัดประจุแบตเตอรี่ โดยเช่ือมต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับ 
เครื่องชาร์จ โดยตรงผ่านสายเคเบิล (หรือสายชาร์จ) ซึ่งถือเป็น
รูปแบบการอัดประจุไฟฟ้าที่มีการใช้งานแพร่หลายในปญจจุบัน 
สามารถใช้ได้ทั งการอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง 
การอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 
44 กิโลวัตต์/ช่ัวโมง ทั งนี  ขึ นอยู่กับ On-board Charger 
ของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่น 
 
 

 
ส่วนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประเภทกระแสตรง ส้าหรับรถยนต์
ส่วนบุคคล สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 150 กิโลวัตต์/
ช่ัวโมง และเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงส้าหรับรถบัส
โดยสาร รถบรรทุก และเรือโดยสาร สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้
สูงสุดที่ 300 กิโลวัตต์/ช่ัวโมง และนอกจากนี กลุ่มบริษัทได้มีการ
พัฒนารูปแบบตู้ชาร์จ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย
รูปแบบ ตามก้าลังไฟฟ้าที่สามารถรองรับขนาดแบตเตอรี่ของ
ยานยนต์ได้อย่างครอบคลุมทุกประเภท เพื่อให้สามารถใช้งาน
กับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบและ
ผลิตโดยกลุ่มบริษัท ทั งรถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รวมถึงเรือ
โดยสารไฟฟ้า ให้สามารถชาร์จด้วยความเร็วสูงสุด(4C-Rate) 
โดยระยะเวลาในการชาร์จขึ นอยู่กับประเภทยานยนต์และขนาด
ของแบตเตอรี่ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ดังนี   

 
 Ultra-Fast Charge : 
ตู้ชาร์จที่มีก้าลังไฟฟ้า 300 kW เพื่อรองรับ
การชาร์จด้วยความเร็วสูงสุด เหมาะส้าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น เรือโดยสาร
ไฟฟ้า, รถบัสไฟฟ้า  
 
 Super-Fast Charge : ขนาด 150 kW 
เป็นตู้ชาร์จที่มีก้าลังไฟฟ้า 150 kW เพื่อ
รองรับการชาร์จด้วยความเร็วสูง เหมาะ
ส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางที่ เป็น 
BEV เท่านั น เช่น รถบัสไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า 
 
 

 
 
 Super-Fast Charge : ขนาด 40 kW 
เป็นตู้ชาร์จที่มีก้าลังไฟฟ้าขนาด 40 kW 
เพื่อรองรับส้าหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 
(BEV) เท่านั น 
 
 Normal Charge :  
เป็นตู้ชาร์จ AC Normal เพื่อรองรับ
ส้าหรับการชาร์จรถยนต์ได้ทั งที่ เป็น
รถยนต์ Plug-in Hybrid (PHEV) และ
รถยนต์ไฟฟ้า (BEV)  
 

ส้าหรับการคัดเลือกจุดติดตั งสถานีอัดประจุไฟฟ้านั นกลุ่ม
บริษัท จะพิจารณาจากปญจจัยความเป็นไปได้ของพื นที่นั นๆ ที่จะ
มียานยนต์ไฟฟ้ามาใช้บริการ เช่น พื นที่ที่มีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว
ที่ใช้รถยนต์เดินทางมาเป็นจ้านวนมาก หรือจุดพักเพื่อเดินทางไป
ยังจุดหมายปลายทางอื่น ทั งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และในส่วนภูมิภาค โดยในระยะแรก มุ่งเป้าหมายการติดตั งใน
สถานท่ีสาธารณะทีส่ามารถรองรับการจอดยานยนต์ไฟฟ้าได้เป็น
ระยะเวลาอย่างต่้าประมาณ 1-3 ช่ัวโมง เช่น ห้างสรรพสินค้า  

 

โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล อาคารจอดรถส้าหรับพื นท่ี
ส้านักงานย่านธุรกิจ จุดพักรถในเส้นทางหลัก ส้าหรับแผนงาน
ต่อไป กลุ่มบริษัทจะเน้นการติดตั งเครื่องชาร์จประเภท DC 
Charger หรือเครื่องชาร์จเร็ว มุ่งเป้าพื นที่เปิดให้บริการได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง โดยเฉพาะสถานีบริการน ้ามัน ซึ่งมีความสะดวก 
ทั ง เรื่ องเวลาการให้บริการและสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้หลายประเภทในจุดแวะ
พักเดียว เป็นต้น 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกๆ  ด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และเพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง ตามแผนงานที่วางไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายในการเป็นผู้น าธุรกิจพลังงานทางเลือก 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้
ความเสี่ยงท่ีส าคัญในรอบปีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 

 
3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่วางกลยุทธ์การขับเคลื่อน 
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน า เพื่อบุกเบิกธุรกิจและโครงการต่างๆ 
จึงมักเป็นรายแรกๆ ที่ด าเนินโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่สูงกว่ากรณีการลงทุนทั่วไป จึงจ าเป็นต้องเผชิญกับ 
ความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ รวมถึงการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสรุปประเด็นความเสี่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหาร 
การด าเนินธุรกิจด้านพลังงานของบริษัทฯ มีการพัฒนา

และเติบโตขึ้นได้ภายใต้การบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
และผู้บริหารหลักคือ นายสมโภชน์  อาหุนัย ร่วมกันกับ 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย โดยด ารง
ต าแหน่งเป็นทั้งกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง บุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ ทั้งในส่วนของการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน และการด าเนินโครงการตามแผนการ
ขยายธุรกิจใหม่ไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพิง
ผู้บริหารหลัก จึงได้จัดโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบและ
เป็นมืออาชีพ โดยการกระจายอ านาจในการบริหารงานออกไป
ตามระดับความส าคัญ และตามหน่วยธุรกิจต่างๆ ก าหนดหน้าที่ 
และขอบเขตความรับผิดชอบในการท างานให้แก่ผู้บริหารท่าน
อื่นๆ และพนักงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีการ
วางแผนระบบควบคุมภายในรวมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูล
และฐานข้อมูลที่ดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

 

 

 
ที่จ าเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหาร และพนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ อีกทั้งคณะกรรมการสรรหา ยังได้เห็นชอบนโยบาย
การด าเนินการ Succession Planning เพื่อเตรียมความพร้อม
และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มบริษัท พร้อมกับการจัดท า
โครงการ Executive Trainee Program เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท รับการถ่ายทอดงานใน
โครงการที่ส าคัญ เพื่อเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ส าหรับการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนทรัสต์โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติมในระยะยาว
ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงานในการร่วมงานกับองค์กรให้ยาวนาน ยั่งยืน และยังเป็น
โครงการที่สร้างแรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ เข้าร่วมงาน
กับกลุ่มบริษัท ในอนาคต 
 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
(1) อุตสาหกรรมผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันปาล์มดิบ (CPO) 

อุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายน้ ามันปาล์มดิบ เผชิญการ
แข่งขันรุนแรงมานานหลายปี เนื่องจากปาล์มเป็นสินค้าเกษตรที่
ปลูกและผลิตกันอย่างแพร่หลาย มีคู่แข่งหลายรายเข้าสู่ตลาด 
จึงส่งผลให้ก าลังการผลิตน้ ามันปาล์มมีมากเกินกว่าอุปสงค์ของ
ตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรการใช้น้ ามันปาล์มดิบ โดยน า
น้ ามันปาล์มดิบบางส่วนจากโรงงานมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน 
ผลิตไบโอดีเซล และโรงงานผลิต Phase Change Material 
(PCM) อีกทั้งยังมีแผนการก่อสร้างถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบ เพื่อให้
สามารถผลิตน้ ามันปาล์มเก็บไว้ในช่วงที่มีราคาต่ า แล้วน าออก
ขายในช่วงที่ราคาสูง เพื่อให้สามารถท าก าไรได้สูงขึ้น 

จึงเป็นที่มาของการพัฒนาและคิดค้นงานวิจัยรถยนต์
ไฟฟ้า ภายใต้ช่ือ “MINE Mobility” โดยมีบริษัทย่อย - บจก. 
ไมน์ โมบิลิตีคอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้ผลิต ประกอบ และจ้าหน่าย
รถยนต์ไฟฟ้า และชิ นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า และยิ่งไปกว่านั นกลุ่ม
บริษัทได้เริ่มโครงการออกแบบ พัฒนา และผลิตเรือโดยสาร
ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 800 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
ซ่ึงสามารถรองรับการชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดจากเครื่องอัด
ประจุไฟฟ้า DC Fast Charge ทีก่้าลัง ไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ เพื่อ
เป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ภายใต้ช่ือ 
“MINE SMART FERRY” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการฝีมือคนไทย 
จากการได้รับรางวัลเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งชาติ
ประจ้าปี 2563 ด้านเศรษฐกิจจากส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
โดยเรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY ได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็นเรือโดยสารไฟฟ้าล้าแรกของประเทศซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบ การทดสอบระบบความปลอดภัย และการเดินเรือ
ตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่า  

ลักษณะของเรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY นี 
เป็นเรือแบบคาตามารัน (Catamaran) ขนาด 24 เมตร ที่ให้การ
ทรงตัวที่ดีมีความปลอดภัยสูง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่อยู่
ในแบตเตอรี่ขนาด 800 กิโลวัตต์ -ช่ัวโมง สามารถแล่นได้
ระยะทางสูงสุด 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั ง รองรับ
ผู้โดยสารได้ถึง 250 คน จาก ท่าน ้าสะพานพระนั่งเกล้า ถึง ท่า
น ้าวัดราชสิงขร (สาทร) รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 
ทั งนี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเช่ือมโยงในการเดินทาง และการ
ขนส่งทางน ้ากับระบบขนส่งสาธารณะทางบก และส่งเสริมให้
ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ นในการเดินทางทางน ้าอย่างสะดวก
และปลอดภัยด้วยยานพาหนะไฟฟ้าแบบไร้มลพิษเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัทย่อย บจก. อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต เป็น
ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และให้บริการขนส่งโดยสาร ขนส่ง
สินค้า และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการทั งแบบเรือ
โดยสารประจ้าทาง และเรือท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบได้ในช่วง
กลางปี 2564   
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกๆ  ด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และเพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง ตามแผนงานที่วางไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายในการเป็นผู้น าธุรกิจพลังงานทางเลือก 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้
ความเสี่ยงท่ีส าคัญในรอบปีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 

 
3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่วางกลยุทธ์การขับเคลื่อน 
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน า เพื่อบุกเบิกธุรกิจและโครงการต่างๆ 
จึงมักเป็นรายแรกๆ ที่ด าเนินโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่สูงกว่ากรณีการลงทุนทั่วไป จึงจ าเป็นต้องเผชิญกับ 
ความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ รวมถึงการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสรุปประเด็นความเสี่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหาร 
การด าเนินธุรกิจด้านพลังงานของบริษัทฯ มีการพัฒนา

และเติบโตขึ้นได้ภายใต้การบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
และผู้บริหารหลักคือ นายสมโภชน์ อาหุนัย ร่วมกันกับ 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย โดยด ารง
ต าแหน่งเป็นทั้งกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง บุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ ทั้งในส่วนของการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน และการด าเนินโครงการตามแผนการ
ขยายธุรกิจใหม่ไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพิง
ผู้บริหารหลัก จึงได้จัดโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบและ
เป็นมืออาชีพ โดยการกระจายอ านาจในการบริหารงานออกไป
ตามระดับความส าคัญ และตามหน่วยธุรกิจต่างๆ ก าหนดหน้าที่ 
และขอบเขตความรับผิดชอบในการท างานให้แก่ผู้บริหารท่าน
อื่นๆ และพนักงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีการ
วางแผนระบบควบคุมภายในรวมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูล
และฐานข้อมูลที่ดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

 

 

 
ที่จ าเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหาร และพนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ อีกทั้งคณะกรรมการสรรหา ยังได้เห็นชอบนโยบาย
การด าเนินการ Succession Planning เพื่อเตรียมความพร้อม
และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มบริษัท พร้อมกับการจัดท า
โครงการ Executive Trainee Program เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท รับการถ่ายทอดงานใน
โครงการที่ส าคัญ เพื่อเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ส าหรับการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนทรัสต์โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติมในระยะยาว
ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงานในการร่วมงานกับองค์กรให้ยาวนาน ยั่งยืน และยังเป็น
โครงการที่สร้างแรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ เข้าร่วมงาน
กับกลุ่มบริษัท ในอนาคต 
 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
(1) อุตสาหกรรมผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันปาล์มดิบ (CPO) 

อุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายน้ ามันปาล์มดิบ เผชิญการ
แข่งขันรุนแรงมานานหลายปี เนื่องจากปาล์มเป็นสินค้าเกษตรที่
ปลูกและผลิตกันอย่างแพร่หลาย มีคู่แข่งหลายรายเข้าสู่ตลาด 
จึงส่งผลให้ก าลังการผลิตน้ ามันปาล์มมีมากเกินกว่าอุปสงค์ของ
ตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรการใช้น้ ามันปาล์มดิบ โดยน า
น้ ามันปาล์มดิบบางส่วนจากโรงงานมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน 
ผลิตไบโอดีเซล และโรงงานผลิต Phase Change Material 
(PCM) อีกทั้งยังมีแผนการก่อสร้างถังเก็บน้ ามันปาล์มดิบ เพื่อให้
สามารถผลิตน้ ามันปาล์มเก็บไว้ในช่วงที่มีราคาต่ า แล้วน าออก
ขายในช่วงที่ราคาสูง เพื่อให้สามารถท าก าไรได้สูงขึ้น 

จึงเป็นที่มาของการพัฒนาและคิดค้นงานวิจัยรถยนต์
ไฟฟ้า ภายใต้ช่ือ “MINE Mobility” โดยมีบริษัทย่อย - บจก. 
ไมน์ โมบิลิตีคอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้ผลิต ประกอบ และจ้าหน่าย
รถยนต์ไฟฟ้า และชิ นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า และยิ่งไปกว่านั นกลุ่ม
บริษัทได้เริ่มโครงการออกแบบ พัฒนา และผลิตเรือโดยสาร
ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 800 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
ซึ่งสามารถรองรับการชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดจากเครื่องอัด
ประจุไฟฟ้า DC Fast Charge ทีก่้าลัง ไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ เพื่อ
เป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ภายใต้ช่ือ 
“MINE SMART FERRY” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการฝีมือคนไทย 
จากการได้รับรางวัลเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งชาติ
ประจ้าปี 2563 ด้านเศรษฐกิจจากส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
โดยเรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY ได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็นเรือโดยสารไฟฟ้าล้าแรกของประเทศซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบ การทดสอบระบบความปลอดภัย และการเดินเรือ
ตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่า  

ลักษณะของเรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY นี 
เป็นเรือแบบคาตามารัน (Catamaran) ขนาด 24 เมตร ที่ให้การ
ทรงตัวที่ดีมีความปลอดภัยสูง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่อยู่
ในแบตเตอรี่ขนาด 800 กิโลวัตต์ -ช่ัวโมง สามารถแล่นได้
ระยะทางสูงสุด 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั ง รองรับ
ผู้โดยสารได้ถึง 250 คน จาก ท่าน ้าสะพานพระนั่งเกล้า ถึง ท่า
น ้าวัดราชสิงขร (สาทร) รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 
ทั งนี เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการเช่ือมโยงในการเดินทาง และการ
ขนส่งทางน ้ากับระบบขนส่งสาธารณะทางบก และส่งเสริมให้
ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ นในการเดินทางทางน ้าอย่างสะดวก
และปลอดภัยด้วยยานพาหนะไฟฟ้าแบบไร้มลพิษเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัทย่อย บจก. อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต เป็น
ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และให้บริการขนส่งโดยสาร ขนส่ง
สินค้า และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการทั งแบบเรือ
โดยสารประจ้าทาง และเรือท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบได้ในช่วง
กลางปี 2564   
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ความเสี่ยงด้านความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการในธุรกิจใหม่  ๆ
เนื่องจากโครงการลงทุนใหม่ๆ ของบริษัทฯ ต้องใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีมูลค่าการลงทุนสูง อีกทั้งเป็นธุรกิจใหม่ที่ 
กลุ่มบริษัท ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก ดังนั้นการด าเนินงานจึง
จัดท าด้วยความระมัดระวัง มีการวางแผนการลงทุนที่สอดคล้อง
กับทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ตลอดจนการก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่สอด
รับและผสานไปในทิศทางเดียวกัน สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 
 สร้างธุรกิจเป็นระบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพื่อให้เกิดการ

เกื้อหนุนและเช่ือมโยงกัน สามารถผลักดันกลยุทธ์ให้ส าเร็จ
ได้อย่างครบวงจร ดังเช่น การที่บริษัทฯ มุ่งที่จะขยายการ
ด าเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด โดยการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม อุตสาหกรรมกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า (แบตเตอรี่ ) สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า
ส าหรับรองรับการชาร์จไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น 
รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า 

 วางโครงสร้างการเข้าลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจและองค์ประกอบของแต่ละโครงการ ซึ่งนโยบายหลัก
ของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนในระดับที่มีนัยส าคัญมาก
พอที่จะควบคุมการด าเนินงานที่ส าคัญได้ (ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 ยกเว้นกรณีที มีเหตุอันสมควร) ตลอดจนการร่วมมือกับ
พันธมิตรที่มีความเข้มแข็ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
หรือลงทุนเองโดยร่วมมือกับพันธมิตรในการขับเคลื่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งเป็นโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่
มีนัยส าคัญสูงต่อการเติบโตในอนาคต  

 ใช้กลยุทธ์ในการด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะ
ท าการศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูจรงิที่เกี่ยวข้อง 
(Due Diligence) และท ารายงานประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุนด้วยปัจจัยและเ ง่ือนไขหลากหลายรูปแบบ 
(Feasibility Study) ซึ่งหากพบว่า โครงการมีความน่าสนใจ
ที่จะลงทุน จะเริ่มต้นในช่วงแรกด้วยขนาดการลงทุนที่เล็ก
ก่อน จนเมื่อมีความชัดเจนและบริหารความเสี่ยงได้แล้ว จะ
ขยายการลงทุนเป็นล าดับไปจนครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
การวางแผนการลงทุนในลักษณะนี้ เป็นแผนที่บริษัทใช้ใน
การเริ่มต้นลงทุนกับโครงการใหม่ของบริษัท  

 ในระหว่างการด าเนินโครงการ มีการจัดตั้งคณะท างาน 
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยจะ
ปฏิบัติ งานร่วมกันกับฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผน 
การลงทุน ภายใต้การก ากับและติดตามอย่างใกล้ชิดของ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การประชุมคณะท างานเป็นประจ า และรายงานความ
คืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
ตลอดจนการน าประเด็นด้านความเสี่ยงเข้ารายงานและ
หารือต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากนั้นจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบหรือพิจารณาอนุมัติ
ตามแต่กรณี ถือเป็นกลไกการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามตามแผนกลยุทธ์องค์กร 

 ส าหรับการด าเนินโครงการในธุรกิจใหม่ มีดังต่อไปนี้ 
1.) โครงการกรีนดีเซล และสารเปลี่ยนสถานะ (PCM) 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ยังไม่รุนแรงนัก เนื่องจาก
ตลาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และสินค้าของบริษัทแตกต่าง
จากคู่แข่ง คือ เป็น PCM ที่ผลิตได้จากน้ ามันปาล์ม โดย
ระหว่างนี้ทางบริษัทยังคงท าการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดในการน าสาร PCM
ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มต่อไป  

2.) โครงการยานยนต์ไฟฟ้า 
ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม  (ข้อมูลจากส่านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญปัญหาสภาวะฝุ่นละออง 
PM2.5 ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจึงมีแนวโน้ม
ความต้องการในตลาดที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าจะเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ แต่ส าหรับ
ประเทศไทยนั้น ยังเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่ง
ผู้ผลิตต้องมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีหลายอย่าง
ประกอบกัน เช่น ตัวรถ แบตเตอรี่ และเครื่องอัดประจุ 
เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มบริษัท มีความเช่ือมั่นในความพร้อม
ด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความ
ต้องการของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 

นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซล B10 จาก
ภาครัฐ ที่บังคับใช้ในปี 2563 ท่ีผ่านมา ช่วยดูดซับปริมาณน้ ามัน
ปาล์มดิบ กว่า 2.3 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 2 ใน 3 ของปริมาณการ
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบของประเทศ โดยส่วนที่เหลืออีก 1 ใน 3 
เป็นการผลิตเพื่อการบริโภค (ข้อมูลจากศูนย์ข่าวพลังงาน -
Energy News Center) 

 

(2) อุตสาหกรรมผลิตและจ้าหน่ายไบโอดีเซล 
อุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายไบโอดเีซลยังคงมีแนวโน้มการ

แข่งขันในเกณฑ์สูง โดยจะเห็นได้จากการขยายก าลังการผลิต
ของผู้ผลิตรายเดิมและการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่ ท าให้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการแข่งขันทางด้านการตลาดในประเทศ 
ที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เช่น การให้ส่วนลดราคาขายไบโอ
ดีเซลเพิ่มขึ้นจากราคาประกาศของภาครัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงได้
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทฯ ให้สามารถ 
ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ โดยยังคงรักษาคุณภาพของสินค้า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ เพื่อให้บริษัทฯ มีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงที่
สภาวะการแข่งขันในตลาดรุนแรง ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นและสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่ง จนน าไปสู่การพัฒนา Phase Change Material (PCM) 
เป็นผลส าเร็จ 
 

(3) อุตสาหกรรมผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมี

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี จึงท าให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น 
ทั้งจากคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ และทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการน า
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้เพื่อสร้าง
ความแตกต่างที่ยากต่อการเข้ามาแข่งขันของคู่แข่งได้ (Barrier 
to Entry) จากการน าเสนอระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ควบคู่ไปกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถตอบสนอง
ความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ท่ีขาดระบบสายส่ง หรือพื้นที่ห่างไกล 
เช่น เกาะ ภูเขา เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ระบบสายส่ง เพิ่มเสถียรภาพในการผลิตและจ าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และตอบสนองการบริหารจัดการ
ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการสูงได้เป็นอย่างดี  กลยุทธ์การ
น าเสนอระบบแบบ Total Solution นี้ มีผู้ให้บริการน้อยราย 
และมีตลาดรองรับจ านวนมาก 
 

(4) อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือแบตเตอร่ีลิเทียม
ไอออน 
เป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันด้วยเทคโนโลยี  ที่มุ่งพัฒนา

คุณสมบัติให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ต้นทุนต่ า กักเก็บไฟฟ้า
ได้สูง สามารถตอบสนองการดึงก าลังไฟฟ้ามาใช้งานในเวลา
อันรวดเร็ว เหมาะส าหรับการน าไปใช้งานในหลากหลาย
อุตสาหกรรม และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้ยังคง
มีการแข่งขันกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่รุ่นใหม่ๆ ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อสร้างความ
พร้อมในส่วนที่ส าคัญที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าวิกฤติ 
โควิด-19 จะส่งผลให้บุคลากรต่างชาติของผู้ผลิตเครื่องจักรใน
โรงงานใช้เวลานานขึ้นในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย แต่
บริษัทฯ ยังคงมีทีมงานที่มีคุณสมบัติและศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  
 

(5) อุตสาหกรรมอัดประจุไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
เป็นธุรกิจใหม่ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามอัตราการเติบโต 

ของตลาดรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้กระแส     
ความใส่ใจในปัญหาฝุ่น PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากมลพิษที่
ปล่อยออกจากยานพาหนะ อย่างไรก็ตาม รถยนต์ที่ใช้น้ ามัน
ยังคงมีบทบาทหลักอยู่อย่างมาก ท าให้บริษัทฯ ยังคงมีความ
เสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์
มุ่งเน้นการบริหารด้วยเงินลงทุนที่ต่ า กล่าวคือ ร่วมมือกับ
เจ้าของสถานที่ที่มีศักยภาพสูงในการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า 
อีกทั้งเข้าร่วมทุนกับผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จ เพื่อควบคุมทั้งด้าน
เทคโนโลยีของอุปกรณ์และต้นทุนการผลติและการติดตั้งอุปกรณ์
ให้ต่ ากว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ตลอดจนเร่งลงทุนและท าการติดตั้ง
อุปกรณ์ตามสถานีชาร์จต่างๆ  ทั่วประเทศ โดยมุ่ งเน้นใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก เพื่อครอบครองท าเลพื้นที่ที่ดี 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าท าข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้บริการการชาร์จไฟฟ้าแก่ผู้ซื้อรถไฟฟ้า เพื่อ
เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี รวมถึงข้อมูลส าคัญทาง
เทคนิคระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้การ
ขยายการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและยากที่คู่แข่งรายอื่นจะ
เข้าถึง 
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ความเสี่ยงด้านความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการในธุรกิจใหม่  ๆ
เนื่องจากโครงการลงทุนใหม่ๆ ของบริษัทฯ ต้องใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีมูลค่าการลงทุนสูง อีกทั้งเป็นธุรกิจใหม่ที่ 
กลุ่มบริษัท ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก ดังนั้นการด าเนินงานจึง
จัดท าด้วยความระมัดระวัง มีการวางแผนการลงทุนที่สอดคล้อง
กับทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ตลอดจนการก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่สอด
รับและผสานไปในทิศทางเดียวกัน สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 
 สร้างธุรกิจเป็นระบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพื่อให้เกิดการ

เกื้อหนุนและเช่ือมโยงกัน สามารถผลักดันกลยุทธ์ให้ส าเร็จ
ได้อย่างครบวงจร ดังเช่น การที่บริษัทฯ มุ่งที่จะขยายการ
ด าเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด โดยการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม อุตสาหกรรมกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า (แบตเตอรี่ ) สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า
ส าหรับรองรับการชาร์จไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า เช่น 
รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า 

 วางโครงสร้างการเข้าลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจและองค์ประกอบของแต่ละโครงการ ซึ่งนโยบายหลัก
ของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนในระดับที่มีนัยส าคัญมาก
พอที่จะควบคุมการด าเนินงานที่ส าคัญได้ (ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 ยกเว้นกรณีที มีเหตุอันสมควร) ตลอดจนการร่วมมือกับ
พันธมิตรที่มีความเข้มแข็ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
หรือลงทุนเองโดยร่วมมือกับพันธมิตรในการขับเคลื่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 
แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน ซึ่งเป็นโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่
มีนัยส าคัญสูงต่อการเติบโตในอนาคต  

 ใช้กลยุทธ์ในการด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะ
ท าการศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูจรงิที่เกี่ยวข้อง 
(Due Diligence) และท ารายงานประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุนด้วยปัจจัยและเ ง่ือนไขหลากหลายรูปแบบ 
(Feasibility Study) ซึ่งหากพบว่า โครงการมีความน่าสนใจ
ที่จะลงทุน จะเริ่มต้นในช่วงแรกด้วยขนาดการลงทุนที่เล็ก
ก่อน จนเมื่อมีความชัดเจนและบริหารความเสี่ยงได้แล้ว จะ
ขยายการลงทุนเป็นล าดับไปจนครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
การวางแผนการลงทุนในลักษณะนี้ เป็นแผนที่บริษัทใช้ใน
การเริ่มต้นลงทุนกับโครงการใหม่ของบริษัท  

 ในระหว่างการด าเนินโครงการ มีการจัดตั้งคณะท างาน 
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยจะ
ปฏิบัติ งานร่วมกันกับฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผน 
การลงทุน ภายใต้การก ากับและติดตามอย่างใกล้ชิดของ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การประชุมคณะท างานเป็นประจ า และรายงานความ
คืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
ตลอดจนการน าประเด็นด้านความเสี่ยงเข้ารายงานและ
หารือต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากนั้นจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบหรือพิจารณาอนุมัติ
ตามแต่กรณี ถือเป็นกลไกการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามตามแผนกลยุทธ์องค์กร 

 ส าหรับการด าเนินโครงการในธุรกิจใหม่ มีดังต่อไปนี้ 
1.) โครงการกรีนดีเซล และสารเปลี่ยนสถานะ (PCM) 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ยังไม่รุนแรงนัก เนื่องจาก
ตลาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และสินค้าของบริษัทแตกต่าง
จากคู่แข่ง คือ เป็น PCM ที่ผลิตได้จากน้ ามันปาล์ม โดย
ระหว่างนี้ทางบริษัทยังคงท าการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดในการน าสาร PCM
ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มต่อไป  

2.) โครงการยานยนต์ไฟฟ้า 
ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม  (ข้อมูลจากส่านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญปัญหาสภาวะฝุ่นละออง 
PM2.5 ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจึงมีแนวโน้ม
ความต้องการในตลาดที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้าจะเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ แต่ส าหรับ
ประเทศไทยนั้น ยังเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่ง
ผู้ผลิตต้องมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีหลายอย่าง
ประกอบกัน เช่น ตัวรถ แบตเตอรี่ และเครื่องอัดประจุ 
เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มบริษัท มีความเช่ือมั่นในความพร้อม
ด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความ
ต้องการของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 

นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซล B10 จาก
ภาครัฐ ที่บังคับใช้ในปี 2563 ท่ีผ่านมา ช่วยดูดซับปริมาณน้ ามัน
ปาล์มดิบ กว่า 2.3 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 2 ใน 3 ของปริมาณการ
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบของประเทศ โดยส่วนที่เหลืออีก 1 ใน 3 
เป็นการผลิตเพื่อการบริโภค (ข้อมูลจากศูนย์ข่าวพลังงาน -
Energy News Center) 

 

(2) อุตสาหกรรมผลิตและจ้าหน่ายไบโอดีเซล 
อุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายไบโอดเีซลยังคงมีแนวโน้มการ

แข่งขันในเกณฑ์สูง โดยจะเห็นได้จากการขยายก าลังการผลิต
ของผู้ผลิตรายเดิมและการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่ ท าให้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการแข่งขันทางด้านการตลาดในประเทศ 
ที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เช่น การให้ส่วนลดราคาขายไบโอ
ดีเซลเพิ่มขึ้นจากราคาประกาศของภาครัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงได้
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทฯ ให้สามารถ 
ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ โดยยังคงรักษาคุณภาพของสินค้า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ เพื่อให้บริษัทฯ มีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงที่
สภาวะการแข่งขันในตลาดรุนแรง ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นและสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่ง จนน าไปสู่การพัฒนา Phase Change Material (PCM) 
เป็นผลส าเร็จ 
 

(3) อุตสาหกรรมผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมี

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี จึงท าให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น 
ทั้งจากคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ และทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการน า
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้เพื่อสร้าง
ความแตกต่างที่ยากต่อการเข้ามาแข่งขันของคู่แข่งได้ (Barrier 
to Entry) จากการน าเสนอระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ควบคู่ไปกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถตอบสนอง
ความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ท่ีขาดระบบสายส่ง หรือพื้นที่ห่างไกล 
เช่น เกาะ ภูเขา เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ระบบสายส่ง เพิ่มเสถียรภาพในการผลิตและจ าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และตอบสนองการบริหารจัดการ
ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการสูงได้เป็นอย่างดี  กลยุทธ์การ
น าเสนอระบบแบบ Total Solution นี้ มีผู้ให้บริการน้อยราย 
และมีตลาดรองรับจ านวนมาก 
 

(4) อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือแบตเตอร่ีลิเทียม
ไอออน 
เป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันด้วยเทคโนโลยี  ที่มุ่งพัฒนา

คุณสมบัติให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ต้นทุนต่ า กักเก็บไฟฟ้า
ได้สูง สามารถตอบสนองการดึงก าลังไฟฟ้ามาใช้งานในเวลา
อันรวดเร็ว เหมาะส าหรับการน าไปใช้งานในหลากหลาย
อุตสาหกรรม และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้ยังคง
มีการแข่งขันกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่รุ่นใหม่ๆ ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อสร้างความ
พร้อมในส่วนที่ส าคัญที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าวิกฤติ 
โควิด-19 จะส่งผลให้บุคลากรต่างชาติของผู้ผลิตเครื่องจักรใน
โรงงานใช้เวลานานขึ้นในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย แต่
บริษัทฯ ยังคงมีทีมงานที่มีคุณสมบัติและศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  
 

(5) อุตสาหกรรมอัดประจุไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
เป็นธุรกิจใหม่ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามอัตราการเติบโต 

ของตลาดรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้กระแส     
ความใส่ใจในปัญหาฝุ่น PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากมลพิษที่
ปล่อยออกจากยานพาหนะ อย่างไรก็ตาม รถยนต์ที่ใช้น้ ามัน
ยังคงมีบทบาทหลักอยู่อย่างมาก ท าให้บริษัทฯ ยังคงมีความ
เสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์
มุ่งเน้นการบริหารด้วยเงินลงทุนที่ต่ า กล่าวคือ ร่วมมือกับ
เจ้าของสถานที่ที่มีศักยภาพสูงในการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า 
อีกทั้งเข้าร่วมทุนกับผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จ เพื่อควบคุมทั้งด้าน
เทคโนโลยีของอุปกรณ์และต้นทุนการผลติและการติดตั้งอุปกรณ์
ให้ต่ ากว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ตลอดจนเร่งลงทุนและท าการติดตั้ง
อุปกรณ์ตามสถานีชาร์จต่างๆ  ทั่วประเทศ โดยมุ่ งเน้นใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก เพื่อครอบครองท าเลพื้นที่ที่ดี 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าท าข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้บริการการชาร์จไฟฟ้าแก่ผู้ซื้อรถไฟฟ้า เพื่อ
เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี รวมถึงข้อมูลส าคัญทาง
เทคนิคระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้การ
ขยายการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและยากที่คู่แข่งรายอื่นจะ
เข้าถึง 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (3)  หน้าที่ 35



(1) รถยนต์ไฟฟ้า 
หลังจากที่กลุ่มบริษัท ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้ช่ือ 
“MINE Mobility” รุ่น SPA1 ในปี 2562 ไปแล้วนั้น แต่
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย อันได้แก่ รถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือ TAXI 
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เดินทางของผู้โดยสาร เช่น การท างานที่บ้านมากขึ้น 
การเดินทางไปที่ต่างๆ น้อยลง หรือหันไปใช้รถยนต์
ส่วนตัวมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19  

อย่างไรก็ตาม ตลาดรถแท็กซี่ ใ ช้เ งินทุนในการ 
ท าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดค่อนข้างน้อยท าให้สามารถก าหนดราคาขายได้
ใกล้เคียงกับคู่แข่ง โดยกลุ่มบริษัท ได้เน้นการน าเสนอ
จุดเด่นด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยี
ป้องกันการลัดวงจรที่อาจน าไปสู่การระเบิดและไฟลุก
ไหม้อีกทั้งการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเมื่อเทียบ
กับการใช้น้ ามันและก๊าซรวมถึงความพร้อมในการติดต้ัง
สถานีอัดประจุไฟฟ้าให้กับอู่แท็กซี่ นอกจากนี้ระเบียบ
กรมการขนส่งทางบกได้มีการก าหนดอายุการใช้งาน 
ของรถแท็กซี่ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 12 ปี นับแต่วันที่ 
จดทะเบียนครั้ งแรก เพื่อให้สภาพรถมีความมั่นคง
แข็งแรงพร้อมน ามาให้บริการประชาชนอย่างปลอดภัย
อีกด้วย (ข้อมูลจากระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย
การด่าเนินการทางทะเบียนส่าหรบัรถยนตร์ับจ้างบรรทุก
คนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเพื อขยายอายุการใช้งานจาก 
9 เป็น 12 ปี พ.ศ.2564) 
(2) เรือโดยสารไฟฟ้า 
ส าหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรือโดยสารไฟฟ้านั้นมี
ไม่มากนัก โดยการด าเนินกิจการอยู่ในการควบคุมดูแล
ของหน่วยงานภาครัฐ คือกรมเจ้าท่า ซึ่งบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด จึงท าให้ยากต่อการเข้ามาแข่งขันของคู่แข่ง
รายอื่นๆ นอกจากนี้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ส่งผล
ให้ประชาชนมีการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ หรือที่
เรียกว่า New Normal ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนส่ง
สาธารณะ เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังคงมีความ
กังวลในการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีแออัด  

อย่างไรก็ดี เรือโดยสารไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท มีมาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคม การคัดกรองผู้โดยสารก่อนลง
เรือ มีการติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ภายในเรือ 
การจัดให้มีการเว้นที่นั่ง และการติดตั้งเครื่องกรอง
อากาศ (Air-Sterilizer) ไว้ภายในเรืออีกด้วย ซึ่งสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการ 
(3) รถโดยสารไฟฟ้า 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานประกอบรถ
บัสโดยสารไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถโดยสารไฟฟ้าที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% โดยใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตโดย
กลุ่มบริษัท ซึ่งมีก าลังการผลิต 3 ,000 คันต่อปี และ
สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเป็นรถ
ประเภทอื่นได้ เช่น รถโค้ช รถบรรทุก หรือรถที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัท ถือเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ลงทุนในธุรกิจประกอบรถโดยสาร ดังนั้นเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องขององค์ความรู้และการ
ก่อสร้าง ในการลงทุนครั้งนี้ทางบริษัทได้ร่วมมือกับ
พันธมิตรที่เป็นผู้เช่ียวชาญในด้านการออกแบบโรงงาน
และผู้ประกอบการผลิตรถโดยสารช้ันน าของโลก เพื่อให้
ตัวโรงงานและสายการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสากล ส าหรับปัจจัยความ
เสี่ยงยังคงเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชากรในเรื่อง
ของการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปริมาณรถ
โดยสารที่จะจดทะเบียนใหม่ได้    
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการใหม่ในต่างประเทศ  
บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
นโยบายการเติบโตของธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในต่างประเทศนั้น แม้จะมีโอกาสทาง
ธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง นโยบายของประเทศ รวมถึงขั้นตอน 
ในการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการลงทุนแต่ 
ละโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินงานโครงการล่าช้า 
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว ้
บริษัทมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวางหลักเกณฑ์ 

ในการลงทุนที่รอบคอบ และมีแนวทางในการก ากับดูแลพัฒนา
โครงการใหม่ๆ รวมถึงท าการศึกษาและตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลจริงที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) โดยมีการจ้างท่ีปรึกษาที่
มีความช านาญเฉพาะทาง อาทิเช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่
ปรึกษาด้านบัญชี เป็นต้น เพื่อช่วยวิเคราะห์ตรวจสอบร่วมกับ
บุคลากรของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะประสบความส าเร็จ
ในการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การเข้าซื้อกิจการนั้นๆ 
นอกจากน้ี ยังมีนโยบายแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการประกอบ
ธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน 
และลดความเสี่ยงในการด าเนินงานท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อให้อัตรา
การเติบโตของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ธุรกิจของบริษัท จึงมีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมความ
พร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้
สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรในอนาคต ที่มุ่งความ
เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ธุรกิจบริการสถานี
อัดประจุไฟฟ้า ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจแบตเตอรี่ โดยให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ให้ทัน 
ต่อความต้องการและการขยายตัวของธุรกิจและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี หากการวางแผนด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไม่สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการ
ของบริษัทได้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการ
เตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลและความเสี่ยงด้านการขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจส าหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทได้มีนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบกลุ่มอีเอ (EA Group) 
เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มอีเอร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอดจนเร่งสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาก าลังคนและความเช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาก าลังคนและความ

เช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าของประเทศกับส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการศึกษาและ
กลุ่มผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจ านวน 
15 สถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในระดับ 
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคา - 
ทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติ ตลอดทั้งเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้
และพัฒนาก าลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้นท่ีมุ่งเน้นผลทางปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาก าลังคนรองรับ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดท าแผนงานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เ ช่ียวชาญจากต่างประเทศและจัด
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้บริษัทสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ระดับที่เหมาะสม น าความรู้ความเช่ียวชาญของบุคลากรที่มีมา
ขยายผลผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นการต่อยอด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ พัฒนาศักยภาพคุณภาพ 
ของสินค้าในธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของกลุ่มบริษัท ให้มีความยั่งยืนในระยะยาว วางแผนสืบทอด
ต าแหน่งส าคัญ มีโครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ (Executive Program) 
และน าระบบการบริหารสายอาชีพมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มี
ศักยภาพและพนักงานได้ปฏิบัติงานในโครงการหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ในกลุ่มอีเอและร่วมเติบโตไปกับบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น าระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay 
for Performance) มาใช้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน  ที่รับผิดชอบ พฤติกรรมและศักยภาพที่
สามารถรับผิดชอบงานที่ยากและซับซ้อนขึ้น จัดท าทักษะและ
ความสามารถ (Competency) ที่จ าเป็น รวมทั้งจัดตั้ง
กองทุนทรัสต์ เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งในการให้ผลตอบแทน 
ระยะยาวและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วม
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 
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(1) รถยนต์ไฟฟ้า 
หลังจากที่กลุ่มบริษัท ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้ช่ือ 
“MINE Mobility” รุ่น SPA1 ในปี 2562 ไปแล้วนั้น แต่
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย อันได้แก่ รถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือ TAXI 
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เดินทางของผู้โดยสาร เช่น การท างานที่บ้านมากขึ้น 
การเดินทางไปที่ต่างๆ น้อยลง หรือหันไปใช้รถยนต์
ส่วนตัวมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19  

อย่างไรก็ตาม ตลาดรถแท็กซี่ ใ ช้เ งินทุนในการ 
ท าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดค่อนข้างน้อยท าให้สามารถก าหนดราคาขายได้
ใกล้เคียงกับคู่แข่ง โดยกลุ่มบริษัท ได้เน้นการน าเสนอ
จุดเด่นด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยี
ป้องกันการลัดวงจรที่อาจน าไปสู่การระเบิดและไฟลุก
ไหม้อีกทั้งการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเมื่อเทียบ
กับการใช้น้ ามันและก๊าซรวมถึงความพร้อมในการติดต้ัง
สถานีอัดประจุไฟฟ้าให้กับอู่แท็กซี่ นอกจากนี้ระเบียบ
กรมการขนส่งทางบกได้มีการก าหนดอายุการใช้งาน 
ของรถแท็กซี่ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 12 ปี นับแต่วันที่ 
จดทะเบียนครั้ งแรก เพื่อให้สภาพรถมีความมั่นคง
แข็งแรงพร้อมน ามาให้บริการประชาชนอย่างปลอดภัย
อีกด้วย (ข้อมูลจากระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย
การด่าเนินการทางทะเบียนส่าหรบัรถยนตร์ับจ้างบรรทุก
คนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเพื อขยายอายุการใช้งานจาก 
9 เป็น 12 ปี พ.ศ.2564) 
(2) เรือโดยสารไฟฟ้า 
ส าหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรือโดยสารไฟฟ้านั้นมี
ไม่มากนัก โดยการด าเนินกิจการอยู่ในการควบคุมดูแล
ของหน่วยงานภาครัฐ คือกรมเจ้าท่า ซึ่งบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด จึงท าให้ยากต่อการเข้ามาแข่งขันของคู่แข่ง
รายอื่นๆ นอกจากนี้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ส่งผล
ให้ประชาชนมีการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ หรือที่
เรียกว่า New Normal ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนส่ง
สาธารณะ เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังคงมีความ
กังวลในการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีแออัด  

อย่างไรก็ดี เรือโดยสารไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท มีมาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคม การคัดกรองผู้โดยสารก่อนลง
เรือ มีการติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ภายในเรือ 
การจัดให้มีการเว้นที่นั่ง และการติดตั้งเครื่องกรอง
อากาศ (Air-Sterilizer) ไว้ภายในเรืออีกด้วย ซึ่งสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการ 
(3) รถโดยสารไฟฟ้า 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานประกอบรถ
บัสโดยสารไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถโดยสารไฟฟ้าที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% โดยใช้แบตเตอรี่ท่ีผลิตโดย
กลุ่มบริษัท ซึ่งมีก าลังการผลิต 3 ,000 คันต่อปี และ
สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเป็นรถ
ประเภทอื่นได้ เช่น รถโค้ช รถบรรทุก หรือรถที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัท ถือเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ลงทุนในธุรกิจประกอบรถโดยสาร ดังนั้นเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องขององค์ความรู้และการ
ก่อสร้าง ในการลงทุนครั้งนี้ทางบริษัทได้ร่วมมือกับ
พันธมิตรที่เป็นผู้เช่ียวชาญในด้านการออกแบบโรงงาน
และผู้ประกอบการผลิตรถโดยสารช้ันน าของโลก เพื่อให้
ตัวโรงงานและสายการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสากล ส าหรับปัจจัยความ
เสี่ยงยังคงเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชากรในเรื่อง
ของการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปริมาณรถ
โดยสารที่จะจดทะเบียนใหม่ได้    
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการใหม่ในต่างประเทศ  
บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
นโยบายการเติบโตของธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในต่างประเทศนั้น แม้จะมีโอกาสทาง
ธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง นโยบายของประเทศ รวมถึงขั้นตอน 
ในการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการลงทุนแต่ 
ละโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินงานโครงการล่าช้า 
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว ้
บริษัทมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวางหลักเกณฑ์ 

ในการลงทุนที่รอบคอบ และมีแนวทางในการก ากับดูแลพัฒนา
โครงการใหม่ๆ รวมถึงท าการศึกษาและตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลจริงที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) โดยมีการจ้างท่ีปรึกษาที่
มีความช านาญเฉพาะทาง อาทิเช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่
ปรึกษาด้านบัญชี เป็นต้น เพื่อช่วยวิเคราะห์ตรวจสอบร่วมกับ
บุคลากรของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะประสบความส าเร็จ
ในการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การเข้าซื้อกิจการนั้นๆ 
นอกจากน้ี ยังมีนโยบายแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการประกอบ
ธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน 
และลดความเสี่ยงในการด าเนินงานท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อให้อัตรา
การเติบโตของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ธุรกิจของบริษัท จึงมีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมความ
พร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้
สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรในอนาคต ที่มุ่งความ
เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ธุรกิจบริการสถานี
อัดประจุไฟฟ้า ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจแบตเตอรี่ โดยให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ให้ทัน 
ต่อความต้องการและการขยายตัวของธุรกิจและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี หากการวางแผนด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไม่สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการ
ของบริษัทได้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการ
เตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลและความเสี่ยงด้านการขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจส าหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทได้มีนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบกลุ่มอีเอ (EA Group) 
เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มอีเอร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอดจนเร่งสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาก าลังคนและความเช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาก าลังคนและความ

เช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าของประเทศกับส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการศึกษาและ
กลุ่มผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจ านวน 
15 สถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในระดับ 
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคา - 
ทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติ ตลอดทั้งเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้
และพัฒนาก าลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้นท่ีมุ่งเน้นผลทางปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาก าลังคนรองรับ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดท าแผนงานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เ ช่ียวชาญจากต่างประเทศและจัด
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้บริษัทสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ระดับที่เหมาะสม น าความรู้ความเช่ียวชาญของบุคลากรที่มีมา
ขยายผลผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นการต่อยอด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ พัฒนาศักยภาพคุณภาพ 
ของสินค้าในธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของกลุ่มบริษัท ให้มีความยั่งยืนในระยะยาว วางแผนสืบทอด
ต าแหน่งส าคัญ มีโครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ (Executive Program) 
และน าระบบการบริหารสายอาชีพมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มี
ศักยภาพและพนักงานได้ปฏิบัติงานในโครงการหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ในกลุ่มอีเอและร่วมเติบโตไปกับบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น าระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay 
for Performance) มาใช้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน  ที่รับผิดชอบ พฤติกรรมและศักยภาพที่
สามารถรับผิดชอบงานที่ยากและซับซ้อนขึ้น จัดท าทักษะและ
ความสามารถ (Competency) ที่จ าเป็น รวมทั้งจัดตั้ง
กองทุนทรัสต์ เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งในการให้ผลตอบแทน 
ระยะยาวและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วม
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (3)  หน้าที่ 37



ความเสี่ยงจากมูลค่าการลงทุนและผลตอบแทนที่อาจไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ 
ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ที่มีลักษณะ
การขยายตัวด้วยการลงทุนในธุรกิจใหม่ต่างๆ แบบ Project 
base จึงมีคุณลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่แตกต่าง 
กันไป โดยต้นทุนอุปกรณ์ส าคัญหลายส่วนต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ เช่น แผงโซล่าร์เซลล์ กังหันลม เครื่องชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า เป็นต้น แต่ละโครงการจึงมีความเสี่ยงจากกา เปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยที่เป็นข้อสมมติฐานที่ส าคัญของการลงทุน เช่น ต้นทุน
การลงทุนของโครงการที่มาจากราคาอุปกรณ์น าเข้าที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความไม่
แน่นอนของอุปสงค์และอุปทาน ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายพิเศษ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น บริษัทฯ ป้องกัน
ความเสี่ยงโดยการศึกษาโครงการก่อนเข้าลงทุนด้วยความ
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ โดยมีที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญ
โดยตรงเข้ามาร่วมปฏิบัติการและให้ค าแนะน า บริษัทฯ มี
นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้
เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อเงินสกุลต่างประเทศ
ล่วงหน้า (FX Forward) ให้สอดคล้องกับก าหนดช าระค่าอุปกรณ์
และวัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศ และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีความ
ผันผวน โดยการใช้เครื่องมือทางการเงิน แปลงอัตราดอกเบี้ย
จ่ายจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ( Interest 
Rate Swap) 
 

ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนส้าหรับธุรกิจใหม่ 
การพัฒนาโครงการต่างๆ จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยบริษัทฯ     
มีรูปแบบการลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อด าเนินการใน    
โครงการต่างๆ และวางโครงสร้างการถือหุ้นและการลงทุนตาม
ความเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาเงินทุน
สนับสนุนจากกลุ่มสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามธุรกิจใหม่ของ
บริษัทฯ มักเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
ดังนั้น สถาบันการเงิน อาจมองว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
ในบางกรณีสถาบันการเงินอาจไม่อนุมัติ หรืออนุมัติแต่ก าหนด
เง่ือนไขท่ีเข้มงวด จนส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการอย่างไร 
ก็ตาม จากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และการ 
ท าก าไรจากการด าเนินงานที่ดี ท าให้บริษัทฯและกลุ่มบริษัท 
 

ได้รับความเชื่อมั่นสูง โดยได้รับการจัดอันดับเครดิต อยู่ในระดับ 
“A” จาก TRIS Rating  อีกทั้งยังได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาว 
ตลอดจนประสบความส าเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่
นักลงทุนส าเร็จ อีกทั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการผิดนัด
ช าระหนี้แต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทฯ จึงเช่ือมั่นว่า จะสามารถ
เจรจากับกลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบันเพื่อให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการต่างๆ ในอนาคตของบริษัท ได้
อย่างต่อเนื่อง 
 

3.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
(1) นโยบายทางด้านธุรกิจไบโอดีเซล 

ตามนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดให้น้ ามันดีเซลหมุนเร็วที่ผสม 
ไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตรเป็นน้ ามันดีเซล
หมุนเร็วชนิดพื้นฐานของประเทศ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมปริมาณการใช้
พลังงานทดแทนไบโอดีเซลในประเทศให้มากยิ่งขึ้น (ข้อมูลจาก
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื อง ก่าหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน ่ามันดีเซล พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
ของภาครัฐ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อสร้าง
สมดุลของปริมาณการผลิตปาล์มน้ ามัน ในการน ามาใช้เป็น
เช้ือเพลิงในประเทศมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ 
ไม่สามารถควบคุมได ้แต่ในภาพรวมภาครัฐยังคงส่งเสริมการเพิ่ม
สัดส่วนผสมของไบโอดีเซล อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการใช้ 
ไบโอดีเซลดังกล่าวข้างต้น ควรพิจารณาการรับรองให้สามารถใช้
กับรถยนต์ในรุ่นต่างๆ ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
ประกอบด้วย  
(2) นโยบายทางด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

แม้ว่าแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาพลังงานทางเลือกของ
ประเทศ จะกล่าวถึงการให้ความส าคัญและส่งเสริมสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการเพิ่มการพึ่งพิงแหล่งพลังงานใน
ประเทศทดแทนการน าเข้าก็ตาม บริษัทฯ จึงได้มุ่งสู่การขยาย
ธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมกักเก็บ 
พลังงานไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจน
การศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศอื่นๆ 

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักในการด้าเนินงาน 
ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
อาจไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงที่ประสบเหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติที่รุนแรง เช่น กระแสลมรุนแรงเกินกว่าระดับปกติ น้ า
ท่วมฉับพลัน ฟ้าฝ่า เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้เกิดการช ารุดของ
อุปกรณ์ และเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดท า
แผนการด าเนินงานในกรณีฉุกเฉินโดยการเตรียมอุปกรณ์ส ารอง
และเครื่องมือในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการช ารุด หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ 
และเครื่องจักร เพื่อให้สถานการณ์กลับคืน  สู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
และนอกจากนี้กลุ่มบริษัท ได้ท าประกันภัยรายได้ระหว่างธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายได้ในช่วงที่
เกิดเหตุไม่คาดคิดและโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ ในส่วน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีการรับประกันประสิทธิภาพใน
การผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ จากโรงงานผู้ผลิตตลอดอายุ
การใช้งาน 25 ปี และการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 10 ปี 
และเลือกใช้ Inverter ที่มีเทคโนโลยีการผลิตจากผู้ผลิตที่มี
มาตรฐานและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ โดยมีการ
รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม    
ได้ว่าจ้าง Vestas และ Siemens Gamesa ซึ่งเป็นผู้ผลิตกังหัน
ลม  ให้เป็นผู้บริหารจัดการในส่วนของกังหันลมโดยเฉพาะ 
ร่วมกับเลือกใช้กังหันลมจากผู้ผลิตทั้ง 2 รายดังกล่าวซึ่งมีการ
รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี ส าหรับโรงงานผลิตไบโอ
ดีเซล โรงงานผลิต PCM และโรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม มีการ
จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับรองรับกรณีเกิดอัคคีภัย 
น้ าท่วม และเหตุภัยพิบัติไว้อย่างเพียงพอ อีกทั้งทุกๆ หน่วยงาน
จะท าการซักซ้อมเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้เข้าใจกระบวนการและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุ 
 

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน  
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรารับซื อไฟฟ้า 
อัตราค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่บริษัทท าไว้กับการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากส่วนที่เป็นรายได้
ส่วนเพ่ิม (Adder) แล้ว จะประกอบด้วยค่าไฟฐาน (Base Tariff) 
และอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ซึ่งคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (“กกพ.”) สามารถพิจารณาและประกาศปรับ
อัตราค่าไฟฐาน (Base Tariff) ได้ตามสถานการณ์แวดล้อมและ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มากระทบ อันได้แก่ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบสายส่ง ระบบสายจ าหน่ายส าหรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) กกพ. จะค านวณและประกาศ
ปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยอ้างอิงกับต้นทุนค่าเช้ือเพลิงใน 
การผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ราคา
เชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ดังนั้น รายได้จากการขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท จึงผัน
แปรตามการเปลี่ยนแปลงของค่าไฟฐานและ Ft ด้วยเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมามีการปรับค่าไฟฟ้าฐานน้อยครั้ง
มาก ส่วน Ft แม้จะมีการปรับได้ทุก 4 เดือน แต่อัตราการ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีผลต่ออัตราขายไฟฟ้าโดยรวมอย่างมี
นัยส าคัญแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น และบางกรณีเป็นผลกระทบในเชิงบวกเพิ่มขึ้น บางกรณี
เป็นผลกระทบในเชิงลบท าให้รายได้ลดลง 
 

ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช้าระหนี  
บริษัทฯ มีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจ านวนมาก โดยแหล่ง
เงินทุนของกลุ่มบริษัท มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
เป็นหลัก จึงมีภาระที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขใน
สัญญาเงินกู้ ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมี
การบริหารจัดการ และการวางแผนทางการเงินในระยะยาว
อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการติดตามและบริหารสภาพคล่อง
เป็นอย่างดีจากผลประกอบการ ทุกไตรมาส มีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานที่สม่ าเสมอ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้มาโดย
ตลอด โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม จาก
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัท 
ทริสเรทติ้ง จ ากัด (TRIS) ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถรักษา
ระดับความน่าเช่ือถือทางการเงินอยู่ในระดับ “A” ได้ ซึ่งสะท้อน
ถึงสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งจากกระแสเงินสดที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ คู่ค้า และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายได้ว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดี มีฐานะการเงิน
มั่นคงเพียงพอที่จะช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามก าหนด 
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัท ยังไม่เคยมีการผิดนัดช าระหนี้แต่อย่างใด 
อีกทั้งมีศักยภาพทางการเงินสูง สามารถขยายการลงทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงานหลักท่ีวางไว้ 
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ความเสี่ยงจากมูลค่าการลงทุนและผลตอบแทนที่อาจไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ 
ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ที่มีลักษณะ
การขยายตัวด้วยการลงทุนในธุรกิจใหม่ต่างๆ แบบ Project 
base จึงมีคุณลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่แตกต่าง 
กันไป โดยต้นทุนอุปกรณ์ส าคัญหลายส่วนต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ เช่น แผงโซล่าร์เซลล์ กังหันลม เครื่องชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า เป็นต้น แต่ละโครงการจึงมีความเสี่ยงจากกา เปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยที่เป็นข้อสมมติฐานที่ส าคัญของการลงทุน เช่น ต้นทุน
การลงทุนของโครงการที่มาจากราคาอุปกรณ์น าเข้าที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความไม่
แน่นอนของอุปสงค์และอุปทาน ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายพิเศษ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น บริษัทฯ ป้องกัน
ความเสี่ยงโดยการศึกษาโครงการก่อนเข้าลงทุนด้วยความ
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ โดยมีที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญ
โดยตรงเข้ามาร่วมปฏิบัติการและให้ค าแนะน า บริษัทฯ มี
นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้
เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อเงินสกุลต่างประเทศ
ล่วงหน้า (FX Forward) ให้สอดคล้องกับก าหนดช าระค่าอุปกรณ์
และวัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศ และนอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีความ
ผันผวน โดยการใช้เครื่องมือทางการเงิน แปลงอัตราดอกเบี้ย
จ่ายจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ( Interest 
Rate Swap) 
 

ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนส้าหรับธุรกิจใหม่ 
การพัฒนาโครงการต่างๆ จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยบริษัทฯ     
มีรูปแบบการลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อด าเนินการใน    
โครงการต่างๆ และวางโครงสร้างการถือหุ้นและการลงทุนตาม
ความเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาเงินทุน
สนับสนุนจากกลุ่มสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามธุรกิจใหม่ของ
บริษัทฯ มักเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
ดังนั้น สถาบันการเงิน อาจมองว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
ในบางกรณีสถาบันการเงินอาจไม่อนุมัติ หรืออนุมัติแต่ก าหนด
เง่ือนไขท่ีเข้มงวด จนส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการอย่างไร 
ก็ตาม จากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และการ 
ท าก าไรจากการด าเนินงานที่ดี ท าให้บริษัทฯและกลุ่มบริษัท 
 

ได้รับความเชื่อมั่นสูง โดยได้รับการจัดอันดับเครดิต อยู่ในระดับ 
“A” จาก TRIS Rating  อีกทั้งยังได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาว 
ตลอดจนประสบความส าเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่
นักลงทุนส าเร็จ อีกทั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการผิดนัด
ช าระหนี้แต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทฯ จึงเช่ือมั่นว่า จะสามารถ
เจรจากับกลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบันเพื่อให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการต่างๆ ในอนาคตของบริษัท ได้
อย่างต่อเนื่อง 
 

3.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
(1) นโยบายทางด้านธุรกิจไบโอดีเซล 

ตามนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดให้น้ ามันดีเซลหมุนเร็วที่ผสม 
ไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตรเป็นน้ ามันดีเซล
หมุนเร็วชนิดพื้นฐานของประเทศ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมปริมาณการใช้
พลังงานทดแทนไบโอดีเซลในประเทศให้มากยิ่งขึ้น (ข้อมูลจาก
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื อง ก่าหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน ่ามันดีเซล พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
ของภาครัฐ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อสร้าง
สมดุลของปริมาณการผลิตปาล์มน้ ามัน ในการน ามาใช้เป็น
เช้ือเพลิงในประเทศมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ 
ไม่สามารถควบคุมได ้แต่ในภาพรวมภาครัฐยังคงส่งเสริมการเพิ่ม
สัดส่วนผสมของไบโอดีเซล อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการใช้ 
ไบโอดีเซลดังกล่าวข้างต้น ควรพิจารณาการรับรองให้สามารถใช้
กับรถยนต์ในรุ่นต่างๆ ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
ประกอบด้วย  
(2) นโยบายทางด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

แม้ว่าแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาพลังงานทางเลือกของ
ประเทศ จะกล่าวถึงการให้ความส าคัญและส่งเสริมสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการเพิ่มการพึ่งพิงแหล่งพลังงานใน
ประเทศทดแทนการน าเข้าก็ตาม บริษัทฯ จึงได้มุ่งสู่การขยาย
ธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมกักเก็บ 
พลังงานไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจน
การศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศอื่นๆ 

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักในการด้าเนินงาน 
ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
อาจไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงที่ประสบเหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติที่รุนแรง เช่น กระแสลมรุนแรงเกินกว่าระดับปกติ น้ า
ท่วมฉับพลัน ฟ้าฝ่า เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้เกิดการช ารุดของ
อุปกรณ์ และเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดท า
แผนการด าเนินงานในกรณีฉุกเฉินโดยการเตรียมอุปกรณ์ส ารอง
และเครื่องมือในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการช ารุด หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ 
และเครื่องจักร เพื่อให้สถานการณ์กลับคืน  สู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
และนอกจากนี้กลุ่มบริษัท ได้ท าประกันภัยรายได้ระหว่างธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายได้ในช่วงที่
เกิดเหตุไม่คาดคิดและโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ ในส่วน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีการรับประกันประสิทธิภาพใน
การผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ จากโรงงานผู้ผลิตตลอดอายุ
การใช้งาน 25 ปี และการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 10 ปี 
และเลือกใช้ Inverter ที่มีเทคโนโลยีการผลิตจากผู้ผลิตที่มี
มาตรฐานและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ โดยมีการ
รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม    
ได้ว่าจ้าง Vestas และ Siemens Gamesa ซึ่งเป็นผู้ผลิตกังหัน
ลม  ให้เป็นผู้บริหารจัดการในส่วนของกังหันลมโดยเฉพาะ 
ร่วมกับเลือกใช้กังหันลมจากผู้ผลิตทั้ง 2 รายดังกล่าวซึ่งมีการ
รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี ส าหรับโรงงานผลิตไบโอ
ดีเซล โรงงานผลิต PCM และโรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม มีการ
จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับรองรับกรณีเกิดอัคคีภัย 
น้ าท่วม และเหตุภัยพิบัติไว้อย่างเพียงพอ อีกทั้งทุกๆ หน่วยงาน
จะท าการซักซ้อมเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้เข้าใจกระบวนการและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุ 
 

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน  
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรารับซื อไฟฟ้า 
อัตราค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่บริษัทท าไว้กับการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากส่วนที่เป็นรายได้
ส่วนเพ่ิม (Adder) แล้ว จะประกอบด้วยค่าไฟฐาน (Base Tariff) 
และอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ซึ่งคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (“กกพ.”) สามารถพิจารณาและประกาศปรับ
อัตราค่าไฟฐาน (Base Tariff) ได้ตามสถานการณ์แวดล้อมและ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มากระทบ อันได้แก่ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบสายส่ง ระบบสายจ าหน่ายส าหรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) กกพ. จะค านวณและประกาศ
ปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยอ้างอิงกับต้นทุนค่าเช้ือเพลิงใน 
การผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ราคา
เชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ดังนั้น รายได้จากการขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท จึงผัน
แปรตามการเปลี่ยนแปลงของค่าไฟฐานและ Ft ด้วยเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมามีการปรับค่าไฟฟ้าฐานน้อยครั้ง
มาก ส่วน Ft แม้จะมีการปรับได้ทุก 4 เดือน แต่อัตราการ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีผลต่ออัตราขายไฟฟ้าโดยรวมอย่างมี
นัยส าคัญแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น และบางกรณีเป็นผลกระทบในเชิงบวกเพิ่มขึ้น บางกรณี
เป็นผลกระทบในเชิงลบท าให้รายได้ลดลง 
 

ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช้าระหนี  
บริษัทฯ มีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจ านวนมาก โดยแหล่ง
เงินทุนของกลุ่มบริษัท มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
เป็นหลัก จึงมีภาระที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขใน
สัญญาเงินกู้ ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมี
การบริหารจัดการ และการวางแผนทางการเงินในระยะยาว
อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการติดตามและบริหารสภาพคล่อง
เป็นอย่างดีจากผลประกอบการ ทุกไตรมาส มีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานที่สม่ าเสมอ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้มาโดย
ตลอด โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม จาก
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัท 
ทริสเรทติ้ง จ ากัด (TRIS) ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถรักษา
ระดับความน่าเช่ือถือทางการเงินอยู่ในระดับ “A” ได้ ซึ่งสะท้อน
ถึงสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งจากกระแสเงินสดที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ คู่ค้า และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายได้ว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดี มีฐานะการเงิน
มั่นคงเพียงพอที่จะช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามก าหนด 
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัท ยังไม่เคยมีการผิดนัดช าระหนี้แต่อย่างใด 
อีกทั้งมีศักยภาพทางการเงินสูง สามารถขยายการลงทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงานหลักท่ีวางไว้ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (3)  หน้าที่ 39



3.5 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายน้ ามันไบโอ
ดีเซล (B100) เพื่อน าไปใช้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงและเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยบริษัทฯ 
มีการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ในการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล
จ านวน 7 ราย โดยเป็นการขายน้ ามันไบโอดีเซลให้แก่ลูกค้าตาม
สัญญาซื้อขาย การขายสินค้าให้กับบริษัทผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ของ
ประเทศไทยถือว่าเป็นผลดีตอ่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทผู้ค้าน้ ามัน
รายใหญ่ดังกล่าว มีความน่าเช่ือถือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม 
สัดส่วนการซื้อขายดังกล่าวอาจปรับขึ้นลงได้ตามความต้องการ 
ในการซื้อขายสินค้าในแต่ละช่วง  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเช่ือมั่นว่าโอกาสสูญเสียลูกค้าราย
ใหญ่มีน้อย เนื่องจากมีการจัดท าสัญญาซื้อขายกับลูกค้ารายใหญ่ 
โดยมีอายุสัญญาครั้งละ 3 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 3 ปี อีกทั้งมี
การให้ส่วนลดจากราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงาน 
ของภาครัฐ และ เมื่อสัญญาการซื้อขายที่มีกับลูกค้าใกล้ถึงวัน
หมดอายุ บริษัทฯ จะเสนอขายไบโอดีเซลโดยให้ส่วนลดจาก
ราคาไบโอดีเซลที่ประกาศ โดยหน่วยงานของภาครัฐแก่ลูกค้า
รายใหญ่ ในอายุสัญญาถัดไป  ในลักษณะการเสนอขาย
แบบต่อเนื่องตามแต่ละอายุสัญญา ประกอบกับรัฐบาลได้
ก าหนดให้ผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิงรายใหญ่ตามมาตรา 7 (พรบ. 
การค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ผู้ค้ าน้ ามันตามมาตรา 7 
หมายถึง ผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าน้ ามันเช้ือเพลิงแต่ละชนิด
หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือ
ประมาณ 120 ล้านลิตรขึ้นไป) ต้องใช้ ไบโอดีเซล (B100) เป็น
ส่วนผสมในการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ดังนั้นความ
ต้องการน้ ามันไบโอดีเซล (B100) จึงเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการ
เพิ่มขึ้นของรถยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็วและอัตราการผสม 
ไบโอดีเซลในน้ ามันดีเซล  

นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี
จะน ามาซึ่งความ พึงพอใจ และความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่าง
ลูกค้าและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาส 
ในการต่ออายุสัญญาระยะยาวกับลูกค้า ที่ใกล้จะหมดอายุ 
สัญญาลง จึงจัดให้มีการส ารวจความ พึงพอใจของลูกค้าทุกปี 
โดยพิจารณาในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้าเป็นไปตาม

มาตรฐาน, การส่งมอบสินค้าหรือบริการตรงความต้องการของ
ลูกค้า, มารยาทที่ปฏิบัติต่อลูกค้า เป็นต้น เพื่อใช้เป็นผลสะท้อน
ตัวช้ีวัดด้านความพึงพอใจ และคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างาน
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเก่า และลูกค้า
ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2563 พบว่าภาพรวมของลูกค้าจากกลุ่ม
ธุรกิจไบโอดีเซล มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในระดับดีมาก  

ส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น 
เป็นการจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีอายุสัญญา
นับตั้งแต่บริษัทฯ ขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสามารถต่อ
อายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะ
บอกยกเลิก โดยหากประสงค์ ที่จะต่ออายุสัญญาออกไปบริษัทฯ 
จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์การต่อสัญญาไปยังการไฟฟ้า
คู่สัญญานั้น ซึ่งหากระบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของ 
กลุ่มบริษัท สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สร้างความ
เสียหายต่อระบบของการไฟฟ้า ก็จะได้รับการต่อสัญญาตาม
ข้อก าหนดในสัญญาหลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดูแลระบบการ
ผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ ไม่สร้างปัญหาต่อระบบ  
โดยการท าแผนบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับ
ทีมงานของการไฟฟ้าโดยใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และร่วมมือกันปฏิบัติงาน 
 

ความเส่ียงในการจัดหาวัตถุดิบและความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทฯ คือ น้ ามันปาล์มดิบ 
(CPO) ไขน้ ามันปาล์ม (Stearine) และน้ ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ 
(RBD Palm Oil) ซึ่งมีความผันผวนท้ังด้านปริมาณและราคา เช่น 
การได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งหรือ 
น้ าท่วม การกีดกันทางการค้าและความต้องการในตลาด
ต่างประเทศ เป็นต้น โดยภาครัฐให้ความส าคัญต่อการรักษา
ระดับราคาและปริมาณการส ารองน้ ามันปาล์มในสต็อก 
ให้เพียงพอตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ในประเทศ และ
งดเว้นการน าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และ
ผลตอบแทนท่ีดีแก่เกษตรกรสวนปาล์มของไทย 

(3) นโยบายทางด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอร่ี 
ถึงแม้ว่าภาครัฐจะให้การส่งเสริมผู้ประกอบการด้านธุรกิจ

ยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
กระตุ้นธุรกิจแต่เนื่องจากภาครัฐยังไม่มีนโยบายและแผนปฏิบัติ
การที่ชัดเจนในการส่งเสริมหรือกระตุ้นความต้องการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่มีการสนับสนุน
โดยการลดภาษีหรือการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เป็น
ต้น จึงท าให้พัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องยังเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะ
เห็นได้จากสถิติรถยนต์จดทะเบียนใหม่จ าแนกตามประเภท
เช้ือเพลิง ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric 
Vehicle หรือ BEV)  ซึ่งในปี 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 2,999 คัน และ
ในปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,572 คัน(ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ
ยานยนต์ สถาบันยานยนต์) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือมั่นเป็น
อย่างยิ่งว่าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่ธุรกิจยานยนต์ใน
ปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กระตุ้นความต้องการของตลาดและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ในอนาคต 
โดยจัดตั้ง บจก. พลังงานมหานคร เพื่อด าเนินกิจการติดตั้งสถานี
บริการชาร์จประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้า “EA Anywhere” 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้า รวมทั้งการขยายช่องทางการใช้งานของแบตเตอรี่ลิ เทียม
ไอออนจากตลาดหลัก คือ รถยนต์ไฟฟ้าไปยังรถโดยสารไฟฟ้า 
และ เรือไฟฟ้า อีกทั้งมีแผนในการ เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย
ออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย 
(4) นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในพื นที่โครงการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ต่างๆ ของ

กลุ่มบริษัท ล้วนแล้วแต่อยู่ในกรอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบาย 4.0 จึงได้ลงทุนสร้างฐานการผลิตในพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ส่วนท่ีเพิ่มเติมและใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ภาครัฐและเอกชน
พัฒนาขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลส าเร็จของแต่ละ
โครงการให้เป็นไปด้วยดีและมั่นคงในระยะยาว อย่างไรก็ดี การ
พัฒนารายละเอียดต่างๆ ของ EEC เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติมีความ
ล่าช้ากว่าที่คาดไว้ ท าให้แผนการลงทุนของบริษัทฯ ต้องปรับ
ระยะเวลาและขั้นตอนด าเนินการจากเดิมที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้เร่งรัดด าเนินโครงการต่างๆ อย่างรวดเร็ว และน าแผน

ส ารองที่เตรียมการไว้มาใช้ปฏิบัติ เช่น การน าแบตเตอรี่ที่ 
ผลิตโดยบริษัทย่อยที่ไต้หวันมาใช้ในระหว่างรอการก่อสร้าง
โรงงานแบตเตอรี่ ในไทย พร้อมทั้งเริ่มการท าการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมให้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
อย่างกว้างขวางขึ้น เป็นต้น 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจที่หลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ
เช่น ธุรกิจไบโอดีเซล ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น 
ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ต่างก็มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ จะส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจ
และการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้  ในการนี้ บริษัทฯ ตระหนัก
และให้ความส าคัญกับการตดิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบมาตรฐานสากล
ต่างๆ เช่น RSPO, ISO 14001 และ ISO 45001 เป็นต้น อีกทั้ง 
บริษัทฯ มีหน่วยงานท่ีส าคัญ 2 หน่วยงาน ได้แก่แผนก ISO และ
แผนกใบอนุญาตและส่งเสริมการลงทุน ซึ่งรับผิดชอบในการ
ควบคุม ติดตามการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตามบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบ  ที่ ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีการติดตาม และ
ตรวจสอบความสอดคล้องในการด าเนินงาน โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อป้องกันผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนิน
ธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทั้งองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบ
ถึงผลกระทบ และตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อไป เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้รับเหมางานของ
บริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาส ในการเกิดความ
เสี่ยง หรือผลกระทบต่อองค์กรให้น้อยที่สุด 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (3)  หน้าที่ 40



3.5 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายน้ ามันไบโอ
ดีเซล (B100) เพื่อน าไปใช้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงและเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยบริษัทฯ 
มีการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ในการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล
จ านวน 7 ราย โดยเป็นการขายน้ ามันไบโอดีเซลให้แก่ลูกค้าตาม
สัญญาซื้อขาย การขายสินค้าให้กับบริษัทผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ของ
ประเทศไทยถือว่าเป็นผลดีตอ่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทผู้ค้าน้ ามัน
รายใหญ่ดังกล่าว มีความน่าเช่ือถือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม 
สัดส่วนการซื้อขายดังกล่าวอาจปรับขึ้นลงได้ตามความต้องการ 
ในการซื้อขายสินค้าในแต่ละช่วง  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเช่ือมั่นว่าโอกาสสูญเสียลูกค้าราย
ใหญ่มีน้อย เนื่องจากมีการจัดท าสัญญาซื้อขายกับลูกค้ารายใหญ่ 
โดยมีอายุสัญญาครั้งละ 3 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 3 ปี อีกทั้งมี
การให้ส่วนลดจากราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงาน 
ของภาครัฐ และ เมื่อสัญญาการซื้อขายที่มีกับลูกค้าใกล้ถึงวัน
หมดอายุ บริษัทฯ จะเสนอขายไบโอดีเซลโดยให้ส่วนลดจาก
ราคาไบโอดีเซลที่ประกาศ โดยหน่วยงานของภาครัฐแก่ลูกค้า
รายใหญ่ ในอายุสัญญาถัดไป  ในลักษณะการเสนอขาย
แบบต่อเนื่องตามแต่ละอายุสัญญา ประกอบกับรัฐบาลได้
ก าหนดให้ผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิงรายใหญ่ตามมาตรา 7 (พรบ. 
การค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ผู้ค้ าน้ ามันตามมาตรา 7 
หมายถึง ผู้ค้าน้ ามันที่มีปริมาณการค้าน้ ามันเช้ือเพลิงแต่ละชนิด
หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือ
ประมาณ 120 ล้านลิตรขึ้นไป) ต้องใช้ ไบโอดีเซล (B100) เป็น
ส่วนผสมในการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ดังนั้นความ
ต้องการน้ ามันไบโอดีเซล (B100) จึงเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการ
เพิ่มขึ้นของรถยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็วและอัตราการผสม 
ไบโอดีเซลในน้ ามันดีเซล  

นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี
จะน ามาซึ่งความ พึงพอใจ และความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่าง
ลูกค้าและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาส 
ในการต่ออายุสัญญาระยะยาวกับลูกค้า ที่ใกล้จะหมดอายุ 
สัญญาลง จึงจัดให้มีการส ารวจความ พึงพอใจของลูกค้าทุกปี 
โดยพิจารณาในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้าเป็นไปตาม

มาตรฐาน, การส่งมอบสินค้าหรือบริการตรงความต้องการของ
ลูกค้า, มารยาทที่ปฏิบัติต่อลูกค้า เป็นต้น เพื่อใช้เป็นผลสะท้อน
ตัวช้ีวัดด้านความพึงพอใจ และคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างาน
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเก่า และลูกค้า
ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2563 พบว่าภาพรวมของลูกค้าจากกลุ่ม
ธุรกิจไบโอดีเซล มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในระดับดีมาก  

ส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น 
เป็นการจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีอายุสัญญา
นับตั้งแต่บริษัทฯ ขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสามารถต่อ
อายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะ
บอกยกเลิก โดยหากประสงค์ ที่จะต่ออายุสัญญาออกไปบริษัทฯ 
จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์การต่อสัญญาไปยังการไฟฟ้า
คู่สัญญานั้น ซึ่งหากระบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของ 
กลุ่มบริษัท สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สร้างความ
เสียหายต่อระบบของการไฟฟ้า ก็จะได้รับการต่อสัญญาตาม
ข้อก าหนดในสัญญาหลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดูแลระบบการ
ผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ ไม่สร้างปัญหาต่อระบบ  
โดยการท าแผนบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับ
ทีมงานของการไฟฟ้าโดยใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และร่วมมือกันปฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบและความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทฯ คือ น้ ามันปาล์มดิบ 
(CPO) ไขน้ ามันปาล์ม (Stearine) และน้ ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ 
(RBD Palm Oil) ซึ่งมีความผันผวนท้ังด้านปริมาณและราคา เช่น 
การได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งหรือ 
น้ าท่วม การกีดกันทางการค้าและความต้องการในตลาด
ต่างประเทศ เป็นต้น โดยภาครัฐให้ความส าคัญต่อการรักษา
ระดับราคาและปริมาณการส ารองน้ ามันปาล์มในสต็อก 
ให้เพียงพอตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ในประเทศ และ
งดเว้นการน าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และ
ผลตอบแทนท่ีดีแก่เกษตรกรสวนปาล์มของไทย 

(3) นโยบายทางด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอร่ี 
ถึงแม้ว่าภาครัฐจะให้การส่งเสริมผู้ประกอบการด้านธุรกิจ

ยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
กระตุ้นธุรกิจแต่เนื่องจากภาครัฐยังไม่มีนโยบายและแผนปฏิบัติ
การที่ชัดเจนในการส่งเสริมหรือกระตุ้นความต้องการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่มีการสนับสนุน
โดยการลดภาษีหรือการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เป็น
ต้น จึงท าให้พัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องยังเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะ
เห็นได้จากสถิติรถยนต์จดทะเบียนใหม่จ าแนกตามประเภท
เช้ือเพลิง ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric 
Vehicle หรือ BEV)  ซึ่งในปี 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 2,999 คัน และ
ในปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,572 คัน(ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ
ยานยนต์ สถาบันยานยนต์) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือมั่นเป็น
อย่างยิ่งว่าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่ธุรกิจยานยนต์ใน
ปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กระตุ้นความต้องการของตลาดและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ในอนาคต 
โดยจัดตั้ง บจก. พลังงานมหานคร เพื่อด าเนินกิจการติดตั้งสถานี
บริการชาร์จประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้า “EA Anywhere” 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้า รวมทั้งการขยายช่องทางการใช้งานของแบตเตอรี่ลิ เทียม
ไอออนจากตลาดหลัก คือ รถยนต์ไฟฟ้าไปยังรถโดยสารไฟฟ้า 
และ เรือไฟฟ้า อีกทั้งมีแผนในการ เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย
ออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย 
(4) นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในพื นที่โครงการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ต่างๆ ของ

กลุ่มบริษัท ล้วนแล้วแต่อยู่ในกรอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบาย 4.0 จึงได้ลงทุนสร้างฐานการผลิตในพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ส่วนที่เพิ่มเติมและใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ภาครัฐและเอกชน
พัฒนาขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลส าเร็จของแต่ละ
โครงการให้เป็นไปด้วยดีและมั่นคงในระยะยาว อย่างไรก็ดี การ
พัฒนารายละเอียดต่างๆ ของ EEC เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติมีความ
ล่าช้ากว่าที่คาดไว้ ท าให้แผนการลงทุนของบริษัทฯ ต้องปรับ
ระยะเวลาและขั้นตอนด าเนินการจากเดิมที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้เร่งรัดด าเนินโครงการต่างๆ อย่างรวดเร็ว และน าแผน

ส ารองที่เตรียมการไว้มาใช้ปฏิบัติ เช่น การน าแบตเตอรี่ที่ 
ผลิตโดยบริษัทย่อยที่ไต้หวันมาใช้ในระหว่างรอการก่อสร้าง
โรงงานแบตเตอรี่ ในไทย พร้อมทั้งเริ่มการท าการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมให้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
อย่างกว้างขวางขึ้น เป็นต้น 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจที่หลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ
เช่น ธุรกิจไบโอดีเซล ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น 
ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ต่างก็มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ จะส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจ
และการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้  ในการนี้ บริษัทฯ ตระหนัก
และให้ความส าคัญกับการตดิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบมาตรฐานสากล
ต่างๆ เช่น RSPO, ISO 14001 และ ISO 45001 เป็นต้น อีกทั้ง 
บริษัทฯ มีหน่วยงานท่ีส าคัญ 2 หน่วยงาน ได้แก่แผนก ISO และ
แผนกใบอนุญาตและส่งเสริมการลงทุน ซึ่งรับผิดชอบในการ
ควบคุม ติดตามการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตามบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบ  ที่ ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีการติดตาม และ
ตรวจสอบความสอดคล้องในการด าเนินงาน โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อป้องกันผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนิน
ธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทั้งองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบ
ถึงผลกระทบ และตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อไป เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้รับเหมางานของ
บริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาส ในการเกิดความ
เสี่ยง หรือผลกระทบต่อองค์กรให้น้อยที่สุด 
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ความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบยีบใหม่ๆ  
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการลงทุนขนาดใหญ่ และมีการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจ านวนมาก เช่น แผงโซล่าร์เซลล์ 
กังหันลมผลิตไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเทียม เป็นต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันเมื่อ
อุปกรณ์ดังกล่าวหมดสภาพการใช้งานก็จะสามารถน าส่งกลับ 
ไปยังผู้ผลิตเพื่อให้ด าเนินการก าจัดตามกระบวนการที่เหมาะสม   
และถูกต้องได้ ในการนี้ บริษัทได้ใช้มาตรการบ ารุงรักษา เพื่อยืด
อายุการใช้งานให้ยาวนานท่ีสุด อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่  
ในอนาคตอาจมีการออกเป็นข้อก าหนด หรือกฎหมายในการ
ควบคุมการก าจัดที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นได้ ทั้งระดับในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา
โครงการที่จะน าไปสู่ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ที่สิ้น
อายุการใช้งานแล้ว ใหก้ลับมารีไซเคิลได้ นอกจากนี้ ทีมงานของ
บริษัทฯ มีการติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงเริ่มเข้าลงทุนในธุรกิจ waste management โดยจัดตั้ง
บริษัทย่อย - บจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ (SWM) ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการขยายผลตอบแทนทางธุรกิจแลว้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ
ทีมงานภายในท่ีจะเข้าสู่เทคโนโลยีการก าจัดขยะอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง 
ด้วยปรากฏเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงใน 
หลายประเทศ ซึ่งเหตุการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและ
กระจายตัวอย่างรวดเร็ว  จึง เ ป็นการยากในการควบคุม
สถานการณ์ในเวลาอันสั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทโดยอ้อม กล่าวคือ ไม่สามารถน าเข้าเครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ แรงงาน จากแหล่งประเทศคู่ค้าได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งคู่ค้าที่ส าคัญ 
ตลอดจนต้องชะลอ หรือ เลื่อนก าหนดการเดินทางของผู้บริหาร
และทีมงานท่ีจะไปยังประเทศท่ีมีความเสี่ยง รวมถึงเลื่อนการจัด
กิจกรรมทางการตลาด ที่จะมีผู้เข้าร่วมจ านวนมากบางรายการ 
ท าให้แผนการด าเนินโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่บางโครงการ 
ต้องล่าช้าไปกว่าก าหนดการที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบจากแหล่งส ารองอื่น
ที่สามารถทดแทนกันได้ รวมทั้งปรับแผนการด าเนินการและ
กิจกรรม เพื่อลดผลกระทบต่างๆ และจัดให้มีมาตรการดูแลและ
ระมัดระวังสุขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

ส าหรับสถานการณ์ในปี 2563 ในช่วงต้นปีราคาตกอยู่
เหมือนกับ  ในปี 2562 จนกระทั่งในเดือนตุลาคมราคาเริ่มปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากภาวะภัยแล้งยาวนาน ส่งผลให้ 
ผลปาล์มไม่ออกผลตามฤดูกาล ท าให้ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ
คงเหลือ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2563 เหลืออยู่จ านวนทั้งสิ้น 
208,396 ตัน (อ้างอิงข้อมูลการตรวจสอบปริมาณสต็อกน ่ามัน
ปาล์มคงเหลือ ณ ธันวาคม 2563 ของกรมการค้าภายใน กอง
ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1: http://agri.dit.go.th ส่ารวจ
จากพื นที  34 จังหวัดทั วประเทศ ระหว่างวันที  28-30 ธันวาคม 
2563) ซึ่งอยู่ในสภาวะปริมาณวัตถุดิบเกินกว่าความต้องการและ
มีราคาลดต่ าลงอย่างมากทั่วโลก รัฐบาลจึงเข้ามาดูแลโดยการ
ก าหนดนโยบายการน าปาล์มน้ ามันไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
อย่างใกล้ชิด ทั้งด้านอาหารและพลังงาน รวมถึงเร่งผลักดัน การ
เพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลให้เป็นน้ ามันดีเซลหมุนเร็วตาม
ปริมาณน้ ามันที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ในเชิง
พาณิชย์ท่ัวประเทศ 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดหาวัตถุดิบด้วยวิธีการซื้อขายและตก
ลงราคาเป็นครั้งๆ โดยสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตน้ ามันพืชและโรง
สกัดน้ ามันปาล์ม ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักให้แก่บริษัทฯ ด้วย
วิธีการดังกล่าวที่ไม่มีการท าสัญญาจัดซื้อระยะยาว บริษัทฯ อาจ
มีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิต
หรือจ าหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ได้ ตามปริมาณ เวลา และ
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ได้ หรือหาก ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบพิจารณา
ลงทุนในการผลิตไบโอดีเซลเอง และไม่จ าหน่ายวัตถุดิบให้แก่
บริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ แต่
ในทางกลับกัน ก็ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเน่ืองจากการเก็บ
สต็อกวัตถุดิบที่ราคาสูงไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ 
หากเกิดความเสี่ยงจากกรณีดังกล่าว โดยการติดต่อซื้อขาย 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
รวมท้ังก าหนดนโยบายการกระจายการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิต
หลายราย ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ นอกจากน้ี
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนร่วมกับโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่มี
ศักยภาพในการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ จ านวน 2 แห่ง เพื่อลด
ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ในส่วนน้ ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ 
(RBD Palm Oil) และ ไขน้ ามันปาล์ม (Stearine) และยังมีการ
ด าเนินการจัดซื้อจากโรงงานน้ ามันพืช รายใหญ่ในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกอีกด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในกรณีที่บาง
ภูมิภาคอาจประสบเหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจท าให้
ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอหรือออกผลผลิตไม่ตรงตามฤดูกาล 

 

3.6 ความเสี่ยงที่เกิดขึ นใหม่  
บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นใหม่ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
ความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบียบใหม่ๆ และความเสี่ยงจาก
การเกิดโรคระบาดร้ายแรง 
 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
บริษัทฯ เติบโตและขยายธุรกิจโดยใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีและ
ด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งตาม
แผน การด าเนินธุรกิจระยะยาว คือ การน าเทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงานมาใช้สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและการเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจเกิดจากการ
คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นทดแทนเทคโนโลยีปัจจุบันที่บริษัทฯ 
อยู่ระหว่างการลงทุน หรือ การซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับสากล  อีกทั้งมีราคาถูก จนท าให้การ
เติบโตในด้านการผลิตและกักเก็บไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงไปได้ 
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้นในหลายๆ 
รูปแบบ จึงได้พยายามสร้างฐานธุรกิจและรายได้ให้มั่นคง 
แข็งแรง ขยายตลาดไปทั้งอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การแสวงหาโอกาสจากการลงทุนใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากร การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป 
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ความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบยีบใหม่ๆ  
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการลงทุนขนาดใหญ่ และมีการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจ านวนมาก เช่น แผงโซล่าร์เซลล์ 
กังหันลมผลิตไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเทียม เป็นต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันเมื่อ
อุปกรณ์ดังกล่าวหมดสภาพการใช้งานก็จะสามารถน าส่งกลับ 
ไปยังผู้ผลิตเพื่อให้ด าเนินการก าจัดตามกระบวนการที่เหมาะสม   
และถูกต้องได้ ในการนี้ บริษัทได้ใช้มาตรการบ ารุงรักษา เพื่อยืด
อายุการใช้งานให้ยาวนานท่ีสุด อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่  
ในอนาคตอาจมีการออกเป็นข้อก าหนด หรือกฎหมายในการ
ควบคุมการก าจัดที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นได้ ทั้งระดับในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา
โครงการที่จะน าไปสู่ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ที่สิ้น
อายุการใช้งานแล้ว ใหก้ลับมารีไซเคิลได้ นอกจากน้ี ทีมงานของ
บริษัทฯ มีการติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงเริ่มเข้าลงทุนในธุรกิจ waste management โดยจัดต้ัง
บริษัทย่อย - บจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ (SWM) ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการขยายผลตอบแทนทางธุรกิจแลว้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ
ทีมงานภายในท่ีจะเข้าสู่เทคโนโลยีการก าจัดขยะอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง 
ด้วยปรากฏเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงใน 
หลายประเทศ ซึ่งเหตุการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและ
กระจายตัวอย่างรวดเร็ว  จึง เป็นการยากในการควบคุม
สถานการณ์ในเวลาอันสั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทโดยอ้อม กล่าวคือ ไม่สามารถน าเข้าเครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ แรงงาน จากแหล่งประเทศคู่ค้าได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งคู่ค้าที่ส าคัญ 
ตลอดจนต้องชะลอ หรือ เลื่อนก าหนดการเดินทางของผู้บริหาร
และทีมงานท่ีจะไปยังประเทศท่ีมีความเสี่ยง รวมถึงเลื่อนการจัด
กิจกรรมทางการตลาด ที่จะมีผู้เข้าร่วมจ านวนมากบางรายการ 
ท าให้แผนการด าเนินโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่บางโครงการ 
ต้องล่าช้าไปกว่าก าหนดการที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบจากแหล่งส ารองอื่น
ที่สามารถทดแทนกันได้ รวมทั้งปรับแผนการด าเนินการและ
กิจกรรม เพื่อลดผลกระทบต่างๆ และจัดให้มีมาตรการดูแลและ
ระมัดระวังสุขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

ส าหรับสถานการณ์ในปี 2563 ในช่วงต้นปีราคาตกอยู่
เหมือนกับ  ในปี 2562 จนกระทั่งในเดือนตุลาคมราคาเริ่มปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากภาวะภัยแล้งยาวนาน ส่งผลให้ 
ผลปาล์มไม่ออกผลตามฤดูกาล ท าให้ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ
คงเหลือ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2563 เหลืออยู่จ านวนทั้งสิ้น 
208,396 ตัน (อ้างอิงข้อมูลการตรวจสอบปริมาณสต็อกน ่ามัน
ปาล์มคงเหลือ ณ ธันวาคม 2563 ของกรมการค้าภายใน กอง
ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1: http://agri.dit.go.th ส่ารวจ
จากพื นที  34 จังหวัดทั วประเทศ ระหว่างวันที  28-30 ธันวาคม 
2563) ซึ่งอยู่ในสภาวะปริมาณวัตถุดิบเกินกว่าความต้องการและ
มีราคาลดต่ าลงอย่างมากทั่วโลก รัฐบาลจึงเข้ามาดูแลโดยการ
ก าหนดนโยบายการน าปาล์มน้ ามันไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
อย่างใกล้ชิด ทั้งด้านอาหารและพลังงาน รวมถึงเร่งผลักดัน การ
เพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลให้เป็นน้ ามันดีเซลหมุนเร็วตาม
ปริมาณน้ ามันที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ในเชิง
พาณิชย์ท่ัวประเทศ 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดหาวัตถุดิบด้วยวิธีการซื้อขายและตก
ลงราคาเป็นครั้งๆ โดยสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตน้ ามันพืชและโรง
สกัดน้ ามันปาล์ม ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักให้แก่บริษัทฯ ด้วย
วิธีการดังกล่าวที่ไม่มีการท าสัญญาจัดซื้อระยะยาว บริษัทฯ อาจ
มีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิต
หรือจ าหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ได้ ตามปริมาณ เวลา และ
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ได้ หรือหาก ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบพิจารณา
ลงทุนในการผลิตไบโอดีเซลเอง และไม่จ าหน่ายวัตถุดิบให้แก่
บริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ แต่
ในทางกลับกัน ก็ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเนื่องจากการเก็บ
สต็อกวัตถุดิบที่ราคาสูงไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ 
หากเกิดความเสี่ยงจากกรณีดังกล่าว โดยการติดต่อซื้อขาย 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
รวมท้ังก าหนดนโยบายการกระจายการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิต
หลายราย ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ นอกจากน้ี
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนร่วมกับโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่มี
ศักยภาพในการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ จ านวน 2 แห่ง เพื่อลด
ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ในส่วนน้ ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ 
(RBD Palm Oil) และ ไขน้ ามันปาล์ม (Stearine) และยังมีการ
ด าเนินการจัดซื้อจากโรงงานน้ ามันพืช รายใหญ่ในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกอีกด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในกรณีที่บาง
ภูมิภาคอาจประสบเหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจท าให้
ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอหรือออกผลผลิตไม่ตรงตามฤดูกาล 

 

3.6 ความเสี่ยงที่เกิดขึ นใหม่  
บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นใหม่ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
ความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบียบใหม่ๆ และความเสี่ยงจาก
การเกิดโรคระบาดร้ายแรง 
 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
บริษัทฯ เติบโตและขยายธุรกิจโดยใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีและ
ด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งตาม
แผน การด าเนินธุรกิจระยะยาว คือ การน าเทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงานมาใช้สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและการเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจเกิดจากการ
คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นทดแทนเทคโนโลยีปัจจุบันที่บริษัทฯ 
อยู่ระหว่างการลงทุน หรือ การซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับสากล  อีกทั้งมีราคาถูก จนท าให้การ
เติบโตในด้านการผลิตและกักเก็บไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงไปได้ 
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้นในหลายๆ 
รูปแบบ จึงได้พยายามสร้างฐานธุรกิจและรายได้ให้มั่นคง 
แข็งแรง ขยายตลาดไปทั้งอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การแสวงหาโอกาสจากการลงทุนใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากร การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป 
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   4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษทั ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพย์ที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าดังนี้  
ตารางแสดงสินทรัพย์ของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 
ประเภททรัพย์สิน 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 
ภาระผูกพัน 

มูลค่าตามบัญชี  
ณ  31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 

 
การใช้ใช้งาน 

1. ที่ดิน ประกอบด้วย     
 1.1 ที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 1532-1534, 1540-1542 ซึ่งเป็นที่ตั้ง

โรงงาน เนื้อที่รวม  30-1-80 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 507 หมู่ 9 ซอย 7  
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา  
ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ  
 
 
 
 
 

   2,106.97*  
(ก)      

 

 ที่ตั้งอาคารโรงงานไบโอดีเซล และ 
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และคลังสินค้า 

 1.2 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 17651-17654, 19424, 21840-
21846 เนื้อที่รวม  315-3-20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

บจก. อีเอ โซล่า 
 

ไม่ติดภาระค้ าใดๆ 
 

 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 8 MW 

 1.3 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   
จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่รวม 1,894-1-76 ไร่  

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ 
 

 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 90 MW 

 1.4 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
จังหวัดล าปาง เนื้อที่รวม 2,477-3-60.09 ไร่ 

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ  ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 90 MW 

 1.5 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่รวม 2,279-0-45 ไร่ 

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ  ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 90 MW 

 1.6 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ  
เนื้อที่รวม 62-3-46 ไร่ 

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ  ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
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หมายเหตุ : * (ก), (ข) = ยอดรวมทั้งสิ้น 2,106.97  ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 63  

(ล้านบาท) 
การใช้งาน 

 1.7 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
จังหวัดสงขลา เนื้อที่รวม 127-2-73 ไร่ 

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ  
 
 
 
 
 
 

(ข) 

 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

 1.8  ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่รวม 853-0-68.8 ไร่ 

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ  ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

1.9 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 102013 เนื้อที่รวม 1810-2-16 ไร่  
เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

บริษัทฯ 
 

ติดภาระกับสถาบันการเงิน  ที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตสารเปลี่ยนสถานะ 
(PCM)  และคลังสินค้า 

1.10 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 28527 เลขที่ดิน 582 เนื้อที่รวม 73-0-37 ไร่ 
อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

บริษัทฯ ติดภาระกบัสถาบันการเงิน   ที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
และแบตเตอรี่ไฟฟ้า 

 1.11 ทีดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 10271, 12306, 17704, 12353, 16891 
เนื้อที่รวม 23-0-3 ไร่ อ าเภอดอกสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

บริษัทฯ 
 

ไม่ติดภาระค้ าใดๆ 
 

 ที่ตั้งส านักงานส าหรับกิจการให้เช่าถังเก็บ
และขนส่งน้ ามันปาล์มดิบ 

1.12 ที่ดิน 35 แปลง เนื้อที่รวม 147-3-117 ไร่  อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

บริษัทฯ 
 

ติดภาระกับสถาบันการเงิน  ที่ตั้งส าหรับกิจการสกัดน้ ามันปาล์มดิบและ
การพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวภาพ 

1.13 ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 10155 เนื้อที่รวม 50-0-0.10 ไร่ และ น.ส.3ก 
เลขที่ 24-27 เนื้อที่รวม 90 ไร่ อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

บริษัทฯ ติดภาระกับสถาบันการเงิน  ที่ตั้งส าหรับกิจการสกัดน้ ามันปาล์มดิบ 
 

   4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษทั ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพย์ที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าดังนี้  
ตารางแสดงสินทรัพย์ของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 
ประเภททรัพย์สิน 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 
ภาระผูกพัน 

มูลค่าตามบัญชี  
ณ  31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 

 
การใช้ใช้งาน 

1. ที่ดิน ประกอบด้วย     
 1.1 ที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 1532-1534, 1540-1542 ซึ่งเป็นที่ตั้ง

โรงงาน เนื้อที่รวม  30-1-80 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 507 หมู่ 9 ซอย 7  
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา  
ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ  
 
 
 
 
 

   2,106.97*  
(ก)      

 

 ที่ตั้งอาคารโรงงานไบโอดีเซล และ 
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และคลังสินค้า 

 1.2 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 17651-17654, 19424, 21840-
21846 เนื้อที่รวม  315-3-20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

บจก. อีเอ โซล่า 
 

ไม่ติดภาระค้ าใดๆ 
 

 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 8 MW 

 1.3 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   
จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่รวม 1,894-1-76 ไร่  

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ 
 

 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 90 MW 

 1.4 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
จังหวัดล าปาง เนื้อที่รวม 2,477-3-60.09 ไร่ 

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ  ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 90 MW 

 1.5 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่รวม 2,279-0-45 ไร่ 

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ  ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 90 MW 

 1.6 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ  
เนื้อที่รวม 62-3-46 ไร่ 

บริษัทฯ ไม่ติดภาระค้ าใดๆ  ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

ส่วนที่ 1 (4)  หน้าที่ 45

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 
 

   

 
ประเภททรัพย์สิน 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 
ภาระผูกพัน 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 

 
การใช้งาน 

3. เครื่องจักร บริษัทฯ เครื่องจักรมูลค่าตามบัญชีจ านวน 129.24 ล้านบาท ติดภาระจ านอง
เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยมีวงเงินจ านองรวม
เท่ากับ 897 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการจ านองตามสัดส่วนของวงเงินกู้ยืม) 

129.82  ใช้ในการด าเนินงาน 

บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์  ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับ สถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 687.31 ล้านบาท 

524.28  ใช้ในการด าเนินงานและให้เช่า 

บจก. พลังงานมหานคร -ไม่มี - 166.99  ใช้ในการด าเนินงาน 
Amita Technologies, Inc.  
และกลุ่มบริษัท 

-ไม่มี - 190.79  ใช้ในการด าเนินงาน 

บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช  -ไม่มี - 42.70  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช -ไม่มี - 122.73  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน

จ านองรวม 962 ล้านบาท 
945.63 ใช้ในการด าเนินงาน 

บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 1,200 ล้านบาท 

159.87 ใช้ในการด าเนินงาน 

บจก. กาญจนดิษฐ์น้ ามันปาล์ม -ไม่มี - 115.69 ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. ลาภภักดีปาล์ม -ไม่มี - 229.16 ใช้ในการด าเนินงาน 
กลุ่มบริษัท  - ไม่มี - 59.01  ใช้ในการด าเนินงาน 

4. อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง
ส านักงาน และยานพาหนะ 

กลุ่มบริษัท - ไม่มี - 97.76  ใช้ในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 63  

(ล้านบาท) 
การใช้งาน 

2. อาคารและส่วนปรับปรุง บริษัทฯ -ไม่มี- 68.35  ใช้ในการด าเนินงานและให้เช่า 
บจก. อีเอ โซล่า -ไม่มี- 6.89  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ -ไม่มี- 111.37  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ โซล่า ล าปาง -ไม่มี- 109.26  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก -ไม่มี- 126.18  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3  -ไม่มี- 72.66  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. พลังงานมหานคร -ไม่มี- 0.72  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. บ้านชวน พัฒนา -ไม่มี 75.75  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น 
 

ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 962 ล้านบาท 

214.76 
 

ใช้ในการด าเนินงาน 
 

บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น 
 

ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 1,200 ล้านบาท 

371.03 
 

ใช้ในการด าเนินงานและให้เช่า 
 

บจก. กาญจนดิษฐ์น้ ามันปาล์ม 
 

ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 280.72 ล้านบาท 

97.36 
 

ใช้ในการด าเนินงาน 
 

บจก. ลาภภักดีปาล์ม 
 

ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 310.85 ล้านบาท 

47.25 
 

ใช้ในการด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัท -ไม่มี- 16.13  ใช้ในการด าเนินงาน 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

ส่วนที่ 1 (4)  หน้าที่ 46

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 
 

   

 
ประเภททรัพย์สิน 

 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 
ภาระผูกพัน 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 

 
การใช้งาน 

3. เครื่องจักร บริษัทฯ เครื่องจักรมูลค่าตามบัญชีจ านวน 129.24 ล้านบาท ติดภาระจ านอง
เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยมีวงเงินจ านองรวม
เท่ากับ 897 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการจ านองตามสัดส่วนของวงเงินกู้ยืม) 

129.82  ใช้ในการด าเนินงาน 

บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์  ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับ สถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 687.31 ล้านบาท 

524.28  ใช้ในการด าเนินงานและให้เช่า 

บจก. พลังงานมหานคร -ไม่มี - 166.99  ใช้ในการด าเนินงาน 
Amita Technologies, Inc.  
และกลุ่มบริษัท 

-ไม่มี - 190.79  ใช้ในการด าเนินงาน 

บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช  -ไม่มี - 42.70  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช -ไม่มี - 122.73  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน

จ านองรวม 962 ล้านบาท 
945.63 ใช้ในการด าเนินงาน 

บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 1,200 ล้านบาท 

159.87 ใช้ในการด าเนินงาน 

บจก. กาญจนดิษฐ์น้ ามันปาล์ม -ไม่มี - 115.69 ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. ลาภภักดีปาล์ม -ไม่มี - 229.16 ใช้ในการด าเนินงาน 
กลุ่มบริษัท  - ไม่มี - 59.01  ใช้ในการด าเนินงาน 

4. อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง
ส านักงาน และยานพาหนะ 

กลุ่มบริษัท - ไม่มี - 97.76  ใช้ในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 63  

(ล้านบาท) 
การใช้งาน 

2. อาคารและส่วนปรับปรุง บริษัทฯ -ไม่มี- 68.35  ใช้ในการด าเนินงานและให้เช่า 
บจก. อีเอ โซล่า -ไม่มี- 6.89  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ -ไม่มี- 111.37  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ โซล่า ล าปาง -ไม่มี- 109.26  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก -ไม่มี- 126.18  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3  -ไม่มี- 72.66  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. พลังงานมหานคร -ไม่มี- 0.72  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. บ้านชวน พัฒนา -ไม่มี 75.75  ใช้ในการด าเนินงาน 
บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น 
 

ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 962 ล้านบาท 

214.76 
 

ใช้ในการด าเนินงาน 
 

บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น 
 

ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 1,200 ล้านบาท 

371.03 
 

ใช้ในการด าเนินงานและให้เช่า 
 

บจก. กาญจนดิษฐ์น้ ามันปาล์ม 
 

ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 280.72 ล้านบาท 

97.36 
 

ใช้ในการด าเนินงาน 
 

บจก. ลาภภักดีปาล์ม 
 

ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จ านองรวม 310.85 ล้านบาท 

47.25 
 

ใช้ในการด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัท -ไม่มี- 16.13  ใช้ในการด าเนินงาน 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

ส่วนที่ 1 (4)  หน้าที่ 47

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 
4.4 การควบคุมบริษัทย่อย 

ส าหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการทั้งหมดของบริษัทย่อย เพื่อการดูแล
และควบคุมการด าเนินธุรกิจในแต่ละบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว 

 

บริษัท 
ทุนช าระแล้ว มูลค่าเงินลงทุนตาม สัดส่วนการ 

จ านวน สกุลเงิน วิธีราคาทุน (บาท) ลงทุน (ร้อยละ) 
บจก. สุรชัย (1997)   190,500,000 บาท 231,550,000 99.90 
บจก. อีเอ โซล่า  550,000,000 บาท 313,030,000   49.00 
บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์  530,000,000  บาท 529,999,500  99.99 
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์  5,590,000,000 บาท 5,589,999,970 99.99 
บจก. อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง 7,383,700,000 บาท 7,383,699,970 99.99 
บจก. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น  100,000 บาท 50,000 50.00 
บจก. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม 2,000,000 บาท 1 99.99 
บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น 400,100,000 บาท 400,099,970 99.99 
บจก. ลม ก้าวหน้า 1,879,500,000 บาท 1,879,499,970 99.99 
บจก. ลม ทศภูม ิ 1,670,000,000 บาท 1,669,999,970 99.99 
บจก. ลม นายางกลัก 1,879,500,000 บาท 1,879,499,970 99.99 
บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช  5,075,000 บาท 5,074,970 99.99 
บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช  400,000,000  บาท 399,999,970  99.99 
บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช 112,000,000  บาท 111,999,970  99.99 
บจก. พลังงานมหานคร 200,000,000 บาท 99,999,970 50.00 
Amita Technologies Inc.  1,472,494 ดอลลาร์

ไต้หวัน 
3,680,011,745 65.61 

บจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ 9,999,978 บาท 9,999,970 99.99 
EA BVI Holding Limited 500,0000 ดอลลาร์

สหรัฐ 
16,036,600 100.00 

บจก. อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค  800,000,000  บาท 799,999,970  99.99 
บจก. อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ 100,000 บาท 99,970 99.97 
บจก. อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง 2,718,470,000 บาท 2,718,469,970 99.99 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 
           หน่วย : ล้านบาท 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าตามบัญช ี  
 31 ธ.ค. 2563  

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กลุ่มบริษัท 28.52  
สิทธิในการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า  
และสถานีไฟฟ้าย่อย 

บจก. อีเอ โซล่า จ ากดั 9.98  
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์  139.84  
บจก. อีเอ โซล่า ล าปาง  143.98  
บจก. อีเอ โซล่า พิษณโุลก  219.63  
บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3  297.10  
บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา  124.75  
บจก. นายางกลัก พลังลม  132.05  
บจก. นายางกลัก พัฒนา 210.12  
บจก. โป่งนก พัฒนา  102.14  
บจก. บ้านชวน พัฒนา  258.85  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริษัท 38.40  
เครื่องหมายการค้า กลุ่มบริษัท 232.93  
สิทธิบัตร กลุ่มบริษัท 675.45  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในข้ันตอนการพัฒนา กลุ่มบริษัท 178.84  

รวม 2,792.58  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ - สิทธิในการซื้อขายไฟฟ้า

เท่ากับ 28,520,931 บาท และ 30,219,379 บาท (สุทธิจากรายการตัดจ าหน่ายระหว่างปี 2563 และ 2562 จ านวน 1,698,448 บาท 
และ 1,698,448 บาท ตามล าดับ) โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทีเ่มื่อเดือน พฤษภาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท สุรชัย (1997) จ ากัด โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จ านวน 9,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
75.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 5,583.33 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 50,250,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อเงินลงทุนจ านวนเงิน  250,000 บาทแล้ว) โดยมีส่วนของต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (“สินทรัพย์ไม่มีตัวตน”) มีจ านวนเงินเท่ากับ 42,461,197.39 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพื่อแลกกับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรีของบริษัทฯ 

 
 
 

  
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (4)  หน้าที่ 48



4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 
4.4 การควบคุมบริษัทย่อย 

ส าหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการทั้งหมดของบริษัทย่อย เพื่อการดูแล
และควบคุมการด าเนินธุรกิจในแต่ละบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว 

 

บริษัท 
ทุนช าระแล้ว มูลค่าเงินลงทุนตาม สัดส่วนการ 

จ านวน สกุลเงิน วิธีราคาทุน (บาท) ลงทุน (ร้อยละ) 
บจก. สุรชัย (1997)   190,500,000 บาท 231,550,000 99.90 
บจก. อีเอ โซล่า  550,000,000 บาท 313,030,000   49.00 
บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์  530,000,000  บาท 529,999,500  99.99 
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์  5,590,000,000 บาท 5,589,999,970 99.99 
บจก. อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง 7,383,700,000 บาท 7,383,699,970 99.99 
บจก. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น  100,000 บาท 50,000 50.00 
บจก. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม 2,000,000 บาท 1 99.99 
บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น 400,100,000 บาท 400,099,970 99.99 
บจก. ลม ก้าวหน้า 1,879,500,000 บาท 1,879,499,970 99.99 
บจก. ลม ทศภูม ิ 1,670,000,000 บาท 1,669,999,970 99.99 
บจก. ลม นายางกลัก 1,879,500,000 บาท 1,879,499,970 99.99 
บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช  5,075,000 บาท 5,074,970 99.99 
บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช  400,000,000  บาท 399,999,970  99.99 
บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช 112,000,000  บาท 111,999,970  99.99 
บจก. พลังงานมหานคร 200,000,000 บาท 99,999,970 50.00 
Amita Technologies Inc.  1,472,494 ดอลลาร์

ไต้หวัน 
3,680,011,745 65.61 

บจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ 9,999,978 บาท 9,999,970 99.99 
EA BVI Holding Limited 500,0000 ดอลลาร์

สหรัฐ 
16,036,600 100.00 

บจก. อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค  800,000,000  บาท 799,999,970  99.99 
บจก. อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ 100,000 บาท 99,970 99.97 
บจก. อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง 2,718,470,000 บาท 2,718,469,970 99.99 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 
           หน่วย : ล้านบาท 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าตามบัญช ี  
 31 ธ.ค. 2563  

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กลุ่มบริษัท 28.52  
สิทธิในการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า  
และสถานีไฟฟ้าย่อย 

บจก. อีเอ โซล่า จ ากดั 9.98  
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์  139.84  
บจก. อีเอ โซล่า ล าปาง  143.98  
บจก. อีเอ โซล่า พิษณโุลก  219.63  
บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3  297.10  
บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา  124.75  
บจก. นายางกลัก พลังลม  132.05  
บจก. นายางกลัก พัฒนา 210.12  
บจก. โป่งนก พัฒนา  102.14  
บจก. บ้านชวน พัฒนา  258.85  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริษัท 38.40  
เครื่องหมายการค้า กลุ่มบริษัท 232.93  
สิทธิบัตร กลุ่มบริษัท 675.45  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในข้ันตอนการพัฒนา กลุ่มบริษัท 178.84  

รวม 2,792.58  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ - สิทธิในการซื้อขายไฟฟ้า

เท่ากับ 28,520,931 บาท และ 30,219,379 บาท (สุทธิจากรายการตัดจ าหน่ายระหว่างปี 2563 และ 2562 จ านวน 1,698,448 บาท 
และ 1,698,448 บาท ตามล าดับ) โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทีเ่มื่อเดือน พฤษภาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท สุรชัย (1997) จ ากัด โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จ านวน 9,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
75.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 5,583.33 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 50,250,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อเงินลงทุนจ านวนเงิน  250,000 บาทแล้ว) โดยมีส่วนของต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (“สินทรัพย์ไม่มีตัวตน”) มีจ านวนเงินเท่ากับ 42,461,197.39 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพื่อแลกกับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรีของบริษัทฯ 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลของบริษัทฯ  
 

ชื่อบริษัท   : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์  : EA 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000061  
ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท ์ : +66 2248 2488-92, +66 2002 3667-9     โทรสำร : +66 2248 2493 
  Website : www.energyabsolute.co.th 
 : ติดต่อฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 
  โทรศัพท ์ : +66 2248 2488-92, +66 2002 3667-9 ต่อ 19531     โทรสำร : +66 2248 2493 
  Email : ir@energyabsolute.co.th 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : 1.) กลุ่มธุรกจิไบโอดีเซล (ผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย)  

 ผลิต และจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ผลิต และจ าหน่ายสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM) 

 2.) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน (ผ่านบริษัทย่อย) 
 ผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
 ผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม  

 3.) กลุ่มธุรกจิอื่นๆ (ผา่นบริษัทยอ่ย)  
 ธุรกิจพัฒนา ผลติและจ าหน่ายแบตเตอรี่  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจไุฟฟ้า (ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
 ธุรกิจวิจัยและพัฒนา  
 ธุรกิจอื่น  

ทุนจดทะเบียน :  373,000,000.- บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,730,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท)    

ทุนช ำระแล้ว :  373,000,000.- บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,730,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) 

   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 
 

  

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีคดีที่เกี่ยวข้องในกรณีดังต่อไปนี้  
 ไม่มี คดีที่มีผลกระทบทางด้านลบ ต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันสิ้นปีบัญชี 2563 
 ไม่มี คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยส าคญั 
 ไม่มี คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลของบริษัทฯ  
 

ชื่อบริษัท   : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์  : EA 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000061  
ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท ์ : +66 2248 2488-92, +66 2002 3667-9     โทรสำร : +66 2248 2493 
  Website : www.energyabsolute.co.th 
 : ติดต่อฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 
  โทรศัพท ์ : +66 2248 2488-92, +66 2002 3667-9 ต่อ 19531     โทรสำร : +66 2248 2493 
  Email : ir@energyabsolute.co.th 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : 1.) กลุ่มธุรกจิไบโอดีเซล (ผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย)  

 ผลิต และจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ผลิต และจ าหน่ายสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM) 

 2.) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน (ผ่านบริษัทย่อย) 
 ผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
 ผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม  

 3.) กลุ่มธุรกจิอื่นๆ (ผา่นบริษัทยอ่ย)  
 ธุรกิจพัฒนา ผลติและจ าหน่ายแบตเตอรี่  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจไุฟฟ้า (ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
 ธุรกิจวิจัยและพัฒนา  
 ธุรกิจอื่น  

ทุนจดทะเบียน :  373,000,000.- บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,730,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท)    

ทุนช ำระแล้ว :  373,000,000.- บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,730,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) 

   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 
 

  

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีคดีที่เกี่ยวข้องในกรณีดังต่อไปนี้  
 ไม่มี คดีที่มีผลกระทบทางด้านลบ ต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันสิ้นปีบัญชี 2563 
 ไม่มี คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยส าคญั 
 ไม่มี คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 
 
 
  

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (6)  หน้าที่ 51



ข้อ
มูล

นิต
ิบุค

คล
ที่บ

ริษ
ัทฯ

 ถือ
หุ้น

ตั้ง
แต

่ร้อ
ยล

ะ 1
0 ข

ึ้นไ
ปข

อง
จ ำ

นว
นห

ุ้นท
ี่จ ำ

หน
่ำย

แล
้วท

ั้งห
มด

 
ณ 

วัน
ที่ 

31
 ธัน

วา
คม

 25
63

 บ
ริษ

ัทฯ
 มีบ

ริษ
ัทย

่อย
ทั้ง

หม
ด 4

9 บ
ริษ

ัท 
(แบ

่งเป
็นบ

ริษ
ัทย

่อย
ทา

งต
รง 

21
 บ

ริษ
ัท 

บร
ิษัท

ย่อ
ยท

างอ
้อม

 28
 บ

ริษ
ัท) 

บร
ิษัท

ร่ว
ม 3

 บ
ริษ

ัท 
แล

ะก
ิจก

าร
ร่ว

มค
้า 1

 บ
ริษ

ัท 
โด

ยม
ีรา

ยล
ะเอ

ียด
ดัง

นี้ 
 

 
 

 จ ำ
นว

นห
ุ้น

มูล
ค่ำ

สัด
ส่ว

นก
ำร
ถือ

หุ้น
 ที่
จ ำ
หน่

ำย
แล

้ว
ที่ต

รำ
ไว
้หุ้น

ละ
(ท
ำง
ตร

ง /
 ท
ำง
อ้อ

ม)
ที่ต

ั้งส
 ำนั

กง
ำน

 (ห
ุ้น)

(บ
ำท

)
(ร้
อย

ละ
)

1.
บจ

ก. 
อเีอ

 ไบ
โอ

 อนิ
โน
เวช

ั่น 
EB

I
40

0,1
00

,00
0

   
   

   
   

40
,01

0,0
00

   
   

   
   

   
10

40
,00

9,9
97

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
99

.99
เลข

ที่ 8
9 อ

าค
าร
เอไ

อเอ
 แค

ปป
ติอ
ล เ

ซ็น
เตอ

ร์ ช
ั้น1

6 
2.

บจ
ก. 
อเีอ

 ป
าล์
ม 
เน
็ตเว

ริ์ค
EP

N 
   

   
   

1,2
00

,00
0,0

00
 

   
   

   
   

  1
20

,00
0,0

00
 

10
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 11

9,9
99

,99
7 

99
.99

แข
วง
ดิน

แด
ง เ
ขต
ดิน

แด
ง ก

รุง
เท
พฯ

  1
04

00
โท
ร :

 +
66

 22
48

 24
88

-92
, +

66
 20

02
 36

67
-9

โท
รส
าร

 : +
66

 22
48

 24
93

3.
บจ

ก. 
คอ
มไ
บน

์ เอ
น็เ
นอ

ร์ย
ี่ เท

ค
CE

T 
   

   
   

   
18

1,0
00

,00
0 

1,8
10

,00
0

   
   

   
   

   
   

   
 10

0 
ถอื
โด
ย E

PN
 : 1

,26
7,0

00
70

.00

4.
บจ

ก. 
ลา
ภภ

กัดี
ปา
ล์ม

LP
D 

31
0,0

00
,00

0
   

   
   

   
3,1

00
,00

0
10

0
   

   
   

   
   

   
   

 
ถอื
โด
ย E

PN
 : 2

,32
4,9

99
74

.99
   

   
   

   
   

   
   

 
เลข

ที่ 4
56

 ห
มู่ท

ี่ 3 
ต า
บล

เขา
เขน

 อ า
เภ
อป

ลา
ยพ

ระ
ยา

จัง
หว
ดัก
ระ
บี่ 8

11
60

โท
รศั
พท

 ์: 0
75

-65
6 5

98
 โท

รส
าร

 : 0
75

-65
6 5

97
5.

บจ
ก. 
กา
ญจ

นดิ
ษฐ์

น้ า
มัน

ปา
ล์ม

KJ
D 

   
   

   
   

19
5,0

00
,00

0 
1,9

50
,00

0
   

   
   

   
   

   
   

 10
0 

ถอื
โด
ย E

PN
 : 1

,46
2,5

00
75

.00
เลข

ที่ 1
79

/1
 ต า

บล
ทา่
อแุ
ท 
อ า
เภ
อก
าญ

จน
ดิษ

ฐ์
จัง
หว
ดัสุ
รา
ษฎ

ร์ธ
าน
ี 84

16
0

โท
รศั
พท

 ์: 0
77

 95
3 0

12
 โท

รส
าร

 : 0
77

 95
3 0

12

 จ ำ
นว

นห
ุ้นท

ี่ถือ
 

(ห
ุ้น)

กล
ุ่มธ

ุรกิ
จ ไ

บโ
อด

ีเซ
ล

ชื่อ
บร

ิษัท
ชื่อ

ย่อ
 ทุ
นจ

ดท
ะเ
บีย

น 
(บ
ำท

)

บร
ิษัท

ย่อ
ย (

ทำ
งต

รง
)

บร
ิษัท

ย่อ
ย (

ทำ
งอ้

อม
)

ที่ต้ังโรงงำน / ส ำนักงำนโครงกำร  
กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล  
 โรงงำน ผลิตไบโอดีเซล กลีเซอรีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

ส ำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :  
ตั้งอยู่เลขท่ี 507 หมู่ที ่9 ซอย 7 เขตนิคมอุตสาหกรรม-
กบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุร-ีนครราชสีมา กม.12 
ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทรบ์ุรี จงัหวัดปราจีนบุรี 25110 

 
 โรงงำน ผลิตสำรเปลี่ยนสถำนะ (PCM) :  

ส ำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :  
ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 
เลขท่ี 88 ซอยจี 5, ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 

 
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน 
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำด 8 เมกะวัตต์ /  

จังหวัดลพบุรี 
ส ำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร : 
ตั้งอยู่เลขที่ 188, 188/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูมแม่น้ า-ป่าสัก 
(ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ต าบลพัฒนานิคมอ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำด 90 เมกะวัตต์ /  
จังหวัดนครสวรรค์ 
ส ำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร : 
ตั้งอยู่เลขท่ี 99/9, 99/10 หมู่ที่ 5 ต าบลหัวหวาย 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ์60140 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำด 90 เมกะวัตต์ /  
จังหวัดล ำปำง 
ส ำนักงำนของโครงกำร :  
ตั้งอยู่เลขท่ี 333 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 52100 
โครงกำร : ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านเอื้อม, อ าเภอบ้านเป้า  
อ าเภอเมืองล าปาง และต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำด 90 เมกะวัตต์ /  
จังหวัดพิษณุโลก 
ส ำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :  
ตั้งอยู่เลขท่ี 88 หมู่ที่ 11 ต าบลมะต้อง อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 65180 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ขนำด 126  เมกะวัตต์ /  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช, จังหวัดสงขลำ 
ส ำนักงำนของโครงกำร :  
ตั้งอยู่เลขท่ี 212 หมู่ที่ 2 ต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 
โครงกำร : ตั้งอยู่ที่อ าเภอหัวไทร, อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา  
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม  ขนำด 260 เมกะวัตต์ /  
จังหวัดชัยภูมิ  
ส ำนักงำนของโครงกำร :  
ตั้งอยู่เลขท่ี 8/8 หมู่ 8 ต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ 36130 
โครงกำร : ตั้งอยู่ที่อ าเภอเทพสถิต, อ าเภอหนองบัวระเหว 
และอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (6)  หน้าที่ 52



ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 49 บริษัท (แบ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง 21 บริษัท บริษัทย่อยทางอ้อม 28 บริษัท) บริษัทร่วม 3 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ ำ สัดส่วนกำร ถือหุ้น
 ที่จ ำหน่ำยแล้ว ที่ตรำไว้หุ้นละ (ทำงตรง / ทำงอ้อม) ที่ตั้ งส ำนักงำน

 (หุ้น) (บำท) (ร้ อยละ )

1. บจก. อเีอ ไบโอ อนิโนเวชั่น EBI 400,100,000            40,010,000               10 40,009,997                                 99.99 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 
2. บจก. อเีอ ปาล์ม เน็ตเวริ์ค EPN          1,200,000,000               120,000,000 10                                119,999,997 99.99 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400

โทร : +66 2248 2488-92, +66 2002 3667-9
โทรสาร : +66 2248 2493

3. บจก. คอมไบน์ เอน็เนอร์ยี่ เทค CET             181,000,000 1,810,000                       100 ถอืโดย EPN : 1,267,000 70.00

4. บจก. ลาภภกัดีปาล์ม LPD 310,000,000            3,100,000 100                      ถอืโดย EPN : 2,324,999 74.99                      เลขที่ 456 หมู่ที่ 3 ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา
จังหวดักระบี่ 81160
โทรศัพท ์: 075-656 598 โทรสาร : 075-656 597

5. บจก. กาญจนดิษฐ์น้ ามันปาล์ม KJD             195,000,000 1,950,000                       100 ถอืโดย EPN : 1,462,500 75.00 เลขที่ 179/1 ต าบลทา่อแุท อ าเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวดัสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท ์: 077 953 012 โทรสาร : 077 953 012

 จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

กลุ่มธุ ร กิจ ไบโอดี เซล

ชื่ อบริ ษัท ชื่ อย่อ
 ทุนจดทะเบียน 

(บำท)

บริ ษัทย่อย (ทำงตรง)

บริ ษัทย่อย (ทำงอ้อม)

ที่ต้ังโรงงำน / ส ำนักงำนโครงกำร  
กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล  
 โรงงำน ผลิตไบโอดีเซล กลีเซอรีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

ส ำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :  
ตั้งอยู่เลขท่ี 507 หมู่ที ่9 ซอย 7 เขตนิคมอุตสาหกรรม-
กบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุร-ีนครราชสีมา กม.12 
ต าบลหนองกี่ อ าเภอกบินทรบ์ุรี จงัหวัดปราจีนบุรี 25110 

 
 โรงงำน ผลิตสำรเปลี่ยนสถำนะ (PCM) :  

ส ำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :  
ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 
เลขท่ี 88 ซอยจี 5, ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 

 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน 
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำด 8 เมกะวัตต์ /  

จังหวัดลพบุรี 
ส ำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร : 
ตั้งอยู่เลขที่ 188, 188/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูมแม่น้ า-ป่าสัก 
(ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ต าบลพัฒนานิคมอ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำด 90 เมกะวัตต์ /  
จังหวัดนครสวรรค์ 
ส ำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร : 
ตั้งอยู่เลขท่ี 99/9, 99/10 หมู่ที่ 5 ต าบลหัวหวาย 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ์60140 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำด 90 เมกะวัตต์ /  
จังหวัดล ำปำง 
ส ำนักงำนของโครงกำร :  
ตั้งอยู่เลขท่ี 333 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 52100 
โครงกำร : ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านเอื้อม, อ าเภอบ้านเป้า  
อ าเภอเมืองล าปาง และต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 
       

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ขนำด 90 เมกะวัตต์ /  
จังหวัดพิษณุโลก 
ส ำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :  
ตั้งอยู่เลขท่ี 88 หมู่ที่ 11 ต าบลมะต้อง 

อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 65180 
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ขนำด 126  เมกะวัตต์ /  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช, จังหวัดสงขลำ 
ส ำนักงำนของโครงกำร :  
ตั้งอยู่เลขท่ี 212 หมู่ที่ 2 ต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 
โครงกำร : ตั้งอยู่ที่อ าเภอหัวไทร, อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา  
 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม  ขนำด 260 เมกะวัตต์ /  
จังหวัดชัยภูมิ  
ส ำนักงำนของโครงกำร :  
ตั้งอยู่เลขท่ี 8/8 หมู่ 8 ต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ 36130 
โครงกำร : ตั้งอยู่ที่อ าเภอเทพสถิต, อ าเภอหนองบัวระเหว 
และอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563
บริษัท พ

ลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา
…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

ส่วนที่ 1 (6)  หน้าที่ 53

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 
 
หมำยเหตุ :     /1  เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน   /2 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์  /3 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ ำ สัดส่วนกำร ถือหุ้น
 ที่จ ำหน่ำยแล้ว ที่ตรำไว้หุ้นละ (ทำงตรง / ทำงอ้อม) ที่ตั้ งส ำนักงำน

 (หุ้น) (บำท) (ร้ อยละ )

25. บจก. พลังงานมหานคร EMN             200,000,000                20,000,000 10  ถอืโดย EA : 9,999,997 ถอืทางตรง : 50.00 เลขที่ 518 ชั้น 5 ถนนรัชดาภเิษก แขวงสามเสนนอก
 ถอืโดย EBI : 422,222 ถอืโดยบริษทัยอ่ย: 2.11 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 0 2087 6300, 02087 6311
26. บจก. เอน็เนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ ESM 530,000,000            5,300,000                 100 5,299,995                                   99.99 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 
27. บจก. เอม็มา คอร์ปอเรชั่น EMMA                   100,000                        1,000 100                                            500 50.00 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
28. บจก. กรีน เทคโนโลย ีรีเสิร์ช GTR             112,000,000                11,200,000 10                                  11,199,997 99.99 โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9
29. บจก. ไมน์ โมบลิิตี รีเสิร์ช MMR             400,000,000                40,000,000 10                                  39,999,997                         99.99 โทรสาร : 0 2248 2493
30. บจก. เอน็เนอร์ยี่ บยีอนด์  รีเสิร์ช EBR              20,000,000                  2,000,000 10                                    1,999,997 99.99
31. บจก. อเีอ โมบลิิตี โฮลดิง EMH          3,348,470,000               334,847,000 10                                334,846,997 99.99
32. บจก. สมาร์ท เวสท ์เมเนจเมนท์ SWM              10,000,000                  1,000,000 10                                      999,997 99.99
33. บจก. อเีอ เวสท ์แมเนจเม้นท์ EWM                   100,000                      10,000 10                                          9,997 99.97
34. Amita Technologies Inc. Amita 2,000,000,000 /1               147,249,406 10 /1   ถอืโดย EA : 96,609,821 ถอืทางตรง : 65.61 No.6, Chazhuan Rd., Gueishan, Taoyuan 

Taiwan  ถอืโดย EA BVI 1 : 8,929,000 ถอืโดยบริษทัยอ่ย : 9.10 County 33349, Taiwan 
  ถอืโดย EA BVI 2 : 4,465,000 Tel : +886-3-2631212 #133

Fax : +886-3-3-3200638
Website : www.amitatech.com

35. EA CON DAO (SG) PTE. LTD. EA 10,000 /2                      10,000 1 /2                                          9,500 95.00 No. 8 MARINA BOULEVARD 
Con Dao #05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE 

SINGAPORE (018981)
36. EA BVI Holding Limited BVI 500,000 /3                      50,000 10 /3                                        50,000 100 Tortola Pier Park, Building 1

Holding Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands

 ทุนจดทะเบียน 
(บำท)

 จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

กลุ่มธุ ร กิจอื่น ๆ 

ชื่ อย่อชื่ อบริ ษัท

บริ ษัทย่อย (ทำงตรง)

 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ ำ สัดส่วนกำร ถือหุ้น
 ที่จ ำหน่ำยแล้ว ที่ตรำไว้หุ้นละ (ทำงตรง / ทำงอ้อม) ที่ตั้ งส ำนักงำน

 (หุ้น) (บำท) (ร้ อยละ )

6. บจก. สุรชยั (1997) SU97             190,500,000                     190,500 1000                                      190,300 99.90 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ชั้น16
7. บจก. อเีอ รีนิวเอเบลิ โฮลดิง ERH          7,429,200,000               742,920,000 10                                742,919,997 99.99 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400
8. บจก. อเีอ โซล่า นครสวรรค์ ESN          5,590,000,000               559,000,000 10                                558,999,998 99.99 โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9
9. บจก. เทพสถติ วนิด์ฟาร์ม TWF                2,000,000                      20,000 100                                        19,998 99.99 โทรสาร : 0 2248 2493
10. บจก. ลม นายางกลัก WNYK          1,879,500,000               187,950,000 10                                187,949,997 99.99
11. บจก. ลม กา้วหน้า WPGS          1,879,500,000               187,950,000 10                                187,949,997 99.99
12. บจก. ลม ทศภมูิ WTSP          1,670,000,000               167,000,000 10                                166,999,997 99.99

13. บจก. อเีอ โซล่า ESLO             550,000,000  หุ้นสามัญ  4,480,000 หุ้นสามัญ  100   ถอืโดย EA (หุ้นสามัญ) : 2,694,000 ถอืทางตรง: 49.00 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ชั้น16
      หุ้นบรุิมสิทธ ิ 1,020,000 หุ้นบรุิมสิทธ ิ100   ถอืโดย SUSO : 2,805,000 ถอืโดยบริษทัยอ่ย: 51.00 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 (เปน็หุ้นสามัญ : 1,785,000 หุ้น โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9
 หุ้นบรุิมสิทธ ิ: 1,020,000 หุ้น) โทรสาร : 0 2248 2493

14. บจก. สุรชยั (1997) โซล่าร์ SUSO             179,500,000                     179,500                     1,000  ถอืโดย SU97  : 179,498 99.99
15. บจก. อเีอ โซล่า ล าปาง ESL          2,125,000,000               212,500,000 10  ถอืโดย ERH : 212,499,997 99.99
16. บจก. อเีอ โซล่า พิษณุโลก ESP          2,125,000,000               212,500,000 10  ถอืโดย ERH :  212,499,997 99.99
17. บจก. อเีอ วนิด์ หาดกงัหนั  2 EWHK 2             123,065,000                12,306,500 10  ถอืโดย ERH : 12,306,497 99.99
18. บจก. อเีอ วนิด์ หาดกงัหนั  3 EWHK 3          3,120,000,000               312,000,000 10  ถอืโดย ERH : 311,999,997 99.99
19. บจก. นายางกลัก พัฒนา NYKD             939,000,000                93,900,000 10  ถอืโดย WNYK : 93,899,997 99.99
20. บจก. นายางกลัก พลังลม NWP             939,000,000                93,900,000 10  ถอืโดย WNYK : 93,899,997 99.99
21. บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา BJRD             876,000,000                87,600,000 10  ถอืโดย WPGS : 87,599,997 99.99
22. บจก. โปง่นก พัฒนา PND          1,002,000,000               100,200,000 10  ถอืโดย WPGS : 100,199,997 99.99
23. บจก. บา้นชวน พัฒนา BCD          1,669,000,000               166,900,000 10  ถอืโดย WTSP : 166,899,997 99.99
24. บจก. ซับใหญ่ วนิด์ฟาร์ม(1) SWF                2,000,000                      20,000 100 ถอืโดย ERH : 19,997 99.99

 ทุนจดทะเบียน 
(บำท)

 จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

บริ ษัทย่อย (ทำงตรง)
กลุ่มธุ ร กิจพลังงำนหมุนเวียน 

บริ ษัทย่อย (ทำงอ้อม)

ชื่ อย่อชื่ อบริ ษัท

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
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แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 
 
หมำยเหตุ :     /1  เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน   /2 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์  /3 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ ำ สัดส่วนกำร ถือหุ้น
 ที่จ ำหน่ำยแล้ว ที่ตรำไว้หุ้นละ (ทำงตรง / ทำงอ้อม) ที่ตั้ งส ำนักงำน

 (หุ้น) (บำท) (ร้ อยละ )

25. บจก. พลังงานมหานคร EMN             200,000,000                20,000,000 10  ถอืโดย EA : 9,999,997 ถอืทางตรง : 50.00 เลขที่ 518 ชั้น 5 ถนนรัชดาภเิษก แขวงสามเสนนอก
 ถอืโดย EBI : 422,222 ถอืโดยบริษทัยอ่ย: 2.11 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 0 2087 6300, 02087 6311
26. บจก. เอน็เนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ ESM 530,000,000            5,300,000                 100 5,299,995                                   99.99 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 
27. บจก. เอม็มา คอร์ปอเรชั่น EMMA                   100,000                        1,000 100                                            500 50.00 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
28. บจก. กรีน เทคโนโลย ีรีเสิร์ช GTR             112,000,000                11,200,000 10                                  11,199,997 99.99 โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9
29. บจก. ไมน์ โมบลิิตี รีเสิร์ช MMR             400,000,000                40,000,000 10                                  39,999,997                         99.99 โทรสาร : 0 2248 2493
30. บจก. เอน็เนอร์ยี่ บยีอนด์  รีเสิร์ช EBR              20,000,000                  2,000,000 10                                    1,999,997 99.99
31. บจก. อเีอ โมบลิิตี โฮลดิง EMH          3,348,470,000               334,847,000 10                                334,846,997 99.99
32. บจก. สมาร์ท เวสท ์เมเนจเมนท์ SWM              10,000,000                  1,000,000 10                                      999,997 99.99
33. บจก. อเีอ เวสท ์แมเนจเม้นท์ EWM                   100,000                      10,000 10                                          9,997 99.97
34. Amita Technologies Inc. Amita 2,000,000,000 /1               147,249,406 10 /1   ถอืโดย EA : 96,609,821 ถอืทางตรง : 65.61 No.6, Chazhuan Rd., Gueishan, Taoyuan 

Taiwan  ถอืโดย EA BVI 1 : 8,929,000 ถอืโดยบริษทัยอ่ย : 9.10 County 33349, Taiwan 
  ถอืโดย EA BVI 2 : 4,465,000 Tel : +886-3-2631212 #133

Fax : +886-3-3-3200638
Website : www.amitatech.com

35. EA CON DAO (SG) PTE. LTD. EA 10,000 /2                      10,000 1 /2                                          9,500 95.00 No. 8 MARINA BOULEVARD 
Con Dao #05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE 

SINGAPORE (018981)
36. EA BVI Holding Limited BVI 500,000 /3                      50,000 10 /3                                        50,000 100 Tortola Pier Park, Building 1

Holding Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands

 ทุนจดทะเบียน 
(บำท)

 จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

กลุ่มธุ ร กิจอื่น ๆ 

ชื่ อย่อชื่ อบริ ษัท

บริ ษัทย่อย (ทำงตรง)

 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ ำ สัดส่วนกำร ถือหุ้น
 ที่จ ำหน่ำยแล้ว ที่ตรำไว้หุ้นละ (ทำงตรง / ทำงอ้อม) ที่ตั้ งส ำนักงำน

 (หุ้น) (บำท) (ร้ อยละ )

6. บจก. สุรชยั (1997) SU97             190,500,000                     190,500 1000                                      190,300 99.90 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ชั้น16
7. บจก. อเีอ รีนิวเอเบลิ โฮลดิง ERH          7,429,200,000               742,920,000 10                                742,919,997 99.99 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400
8. บจก. อเีอ โซล่า นครสวรรค์ ESN          5,590,000,000               559,000,000 10                                558,999,998 99.99 โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9
9. บจก. เทพสถติ วนิด์ฟาร์ม TWF                2,000,000                      20,000 100                                        19,998 99.99 โทรสาร : 0 2248 2493
10. บจก. ลม นายางกลัก WNYK          1,879,500,000               187,950,000 10                                187,949,997 99.99
11. บจก. ลม กา้วหน้า WPGS          1,879,500,000               187,950,000 10                                187,949,997 99.99
12. บจก. ลม ทศภมูิ WTSP          1,670,000,000               167,000,000 10                                166,999,997 99.99

13. บจก. อเีอ โซล่า ESLO             550,000,000  หุ้นสามัญ  4,480,000 หุ้นสามัญ  100   ถอืโดย EA (หุ้นสามัญ) : 2,694,000 ถอืทางตรง: 49.00 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ชั้น16
      หุ้นบรุิมสิทธ ิ 1,020,000 หุ้นบรุิมสิทธ ิ100   ถอืโดย SUSO : 2,805,000 ถอืโดยบริษทัยอ่ย: 51.00 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 (เปน็หุ้นสามัญ : 1,785,000 หุ้น โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9
 หุ้นบรุิมสิทธ ิ: 1,020,000 หุ้น) โทรสาร : 0 2248 2493

14. บจก. สุรชยั (1997) โซล่าร์ SUSO             179,500,000                     179,500                     1,000  ถอืโดย SU97  : 179,498 99.99
15. บจก. อเีอ โซล่า ล าปาง ESL          2,125,000,000               212,500,000 10  ถอืโดย ERH : 212,499,997 99.99
16. บจก. อเีอ โซล่า พิษณุโลก ESP          2,125,000,000               212,500,000 10  ถอืโดย ERH :  212,499,997 99.99
17. บจก. อเีอ วนิด์ หาดกงัหนั  2 EWHK 2             123,065,000                12,306,500 10  ถอืโดย ERH : 12,306,497 99.99
18. บจก. อเีอ วนิด์ หาดกงัหนั  3 EWHK 3          3,120,000,000               312,000,000 10  ถอืโดย ERH : 311,999,997 99.99
19. บจก. นายางกลัก พัฒนา NYKD             939,000,000                93,900,000 10  ถอืโดย WNYK : 93,899,997 99.99
20. บจก. นายางกลัก พลังลม NWP             939,000,000                93,900,000 10  ถอืโดย WNYK : 93,899,997 99.99
21. บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา BJRD             876,000,000                87,600,000 10  ถอืโดย WPGS : 87,599,997 99.99
22. บจก. โปง่นก พัฒนา PND          1,002,000,000               100,200,000 10  ถอืโดย WPGS : 100,199,997 99.99
23. บจก. บา้นชวน พัฒนา BCD          1,669,000,000               166,900,000 10  ถอืโดย WTSP : 166,899,997 99.99
24. บจก. ซับใหญ่ วนิด์ฟาร์ม(1) SWF                2,000,000                      20,000 100 ถอืโดย ERH : 19,997 99.99

 ทุนจดทะเบียน 
(บำท)

 จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

บริ ษัทย่อย (ทำงตรง)
กลุ่มธุ ร กิจพลังงำนหมุนเวียน 

บริ ษัทย่อย (ทำงอ้อม)

ชื่ อย่อชื่ อบริ ษัท

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
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แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 
 
หมำยเหตุ :     /1  เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน   /2 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์  /3 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
 
 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ ำ สัดส่วนกำร ถือหุ้น
 ที่จ ำหน่ำยแล้ว ที่ตรำไว้หุ้นละ (ทำงตรง / ทำงอ้อม) ที่ตั้ งส ำนักงำน

 (หุ้น) (บำท) (ร้ อยละ )

50. Wan Meng Automatic Wan Meng 100,000,000 /1 3,596,000 10 /1 ถอืโดย Amita Taiwan : 1,296,000 36.04 58-1,Alley 289, Lane 68, Ming Fu Rd. Sec. 3, 
Precision Co., Ltd. Yangmay, Taoyuan, Taiwan

51. บมจ. เน็กซ์ พอยท์ NEX 1,897,833,514 1,674,452,510 1 ถอืโดย ERH : 670,000,000 40.01 เลขที่ 999/999 หมู่ที่ 4 ต าบลบางโฉลง
อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท ์: +66 2026 3599  โทรสาร : +66 2116 4878

52. บจก. ทเีอฟ เทค โฮลดิ้ง TFTH 200,000,000 2,000,000 100 ถอืโดย ERH : 800,000 40.00 เลขที่ 1010 อาคารชนิวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 12
ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท ์: +66 2513 8989 โทรสาร : +66 2513 9060

53. Shenzhen Atess Power Atess 3,600,000 /3 38.58 Room 203, 2nd  Floor, Building 5, 
Technology Co., Ltd. Power Jiayu Industry  Park, No. 28, Guangming, 

Xibianling, Shangwu Village, Shiyan Street, 
Baoan District, Shenzhen, China

บริ ษัทร่ วม

กิจกำรร่ วมค้ ำ
 บริษทัฯ ลงทนุเปน็เงินจ านวน 1,387,500 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

 จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

ชื่ อบริ ษัท ชื่ อย่อ
 ทุนจดทะเบียน 

(บำท)

 
 
หมำยเหตุ :     /1  เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน   /2 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์  /3 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ ำ สัดส่วนกำร ถือหุ้น
 ที่จ ำหน่ำยแล้ว ที่ตรำไว้หุ้นละ (ทำงตรง / ทำงอ้อม) ที่ตั้ งส ำนักงำน

 (หุ้น) (บำท) (ร้ อยละ )

37. บจก. อมิตา เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) Amita-TH 2,400,000,000 240,000,000 10 ถอืโดย Amita-SG : 239,999,997 99.99 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ชั้น16
38. บจก. อวีนีาว EV Now              50,000,000                  5,000,000 10  ถอืโดย EMH : 3,749,497 74.99 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
39. บจก. อ ีสมาร์ท ทรานสปอร์ต EST             201,000,000                20,100,000 10  ถอืโดย EMH : 20,099,997 99.99 โทร : +66 2248 2488-92, +66 2002 3667-9
40. บจก. ไมน์ โมบลิิตี คอร์ปอเรชั่น MMC             550,000,000                55,000,000 10  ถอืโดย EMH : 54,999,997 99.99 โทรสาร : +66 2248 2493
41. บจก. แอบ๊โซลูท แอสเซมบลี AAB          1,500,000,000               150,000,000 10  ถอืโดย EMH : 82,499,998 54.99
42. บจก. แอสโซซิเอท อนิฟินิตี้ AI              10,000,000 100,000                       100 ถอืโดย EWHK2 : 99,998 99.99
43. บจก. อเีอ สเตชั่น EAST 500,000 50,000 10 ถอืโดย EMN : 49,970 99.94
44. บจก. เปยป์อ๊ป POP                   100,000                      10,000 10  ถอืโดย EMN : 9,997 99.97 เลขที่ 518 ชั้น 5 ถนนรัชดาภเิษก แขวงสามเสนนอก

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : +66 2087 6300, +66 2087 6311

45. บจก. เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์ CRL              65,000,000 650,000                       100 ถอืโดย EST : 649,998 99.99 เลขที่ 72 อาคารกสท โทรคมนาคม
ตรอกวดัม่วงแค (เจริญกรุง) แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์: +66 2105 4762

46. AMITA NEW TECHNOLOGY  PTE.LTD. Amita-SG 71,366,279 /3 71,366,279 1 /3 ถอืโดย Amita -Taiwan : 71,366,279 100 No.1 Robinson Road #17-00

AIA Tower Singapore (048542)

47. Sun Field Investment Co., Ltd. Sun Field 10,000,000 /3 10,000,000 1 /3 ถอืโดย Amita -Taiwan : 10,000,000 100 Equity Trust Chambers, P.O. Box 3269,

 Apia, Samoa

48. EA (BVI) 1 Limited BVI 1 8,230,000 /3 823,000 10 /3 ถอืโดย BVI Holding : 823,000 100 Tortola Pier Park, Building 1

49. EA (BVI) 2 Limited BVI 2 30,000 /3 3,000 10 /3 ถอืโดย BVI Holding : 3,000 100 Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands

บริ ษัทย่อย (ทำงอ้อม)

 จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

ชื่ อบริ ษัท ชื่ อย่อ
 ทุนจดทะเบียน 

(บำท)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

ส่วนที่ 1 (6)  หน้าที่ 56

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 
 
หมำยเหตุ :     /1  เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน   /2 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์  /3 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
 
 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ ำ สัดส่วนกำร ถือหุ้น
 ที่จ ำหน่ำยแล้ว ที่ตรำไว้หุ้นละ (ทำงตรง / ทำงอ้อม) ที่ตั้ งส ำนักงำน

 (หุ้น) (บำท) (ร้ อยละ )

50. Wan Meng Automatic Wan Meng 100,000,000 /1 3,596,000 10 /1 ถอืโดย Amita Taiwan : 1,296,000 36.04 58-1,Alley 289, Lane 68, Ming Fu Rd. Sec. 3, 
Precision Co., Ltd. Yangmay, Taoyuan, Taiwan

51. บมจ. เน็กซ์ พอยท์ NEX 1,897,833,514 1,674,452,510 1 ถอืโดย ERH : 670,000,000 40.01 เลขที่ 999/999 หมู่ที่ 4 ต าบลบางโฉลง
อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท ์: +66 2026 3599  โทรสาร : +66 2116 4878

52. บจก. ทเีอฟ เทค โฮลดิ้ง TFTH 200,000,000 2,000,000 100 ถอืโดย ERH : 800,000 40.00 เลขที่ 1010 อาคารชนิวตัรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 12
ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท ์: +66 2513 8989 โทรสาร : +66 2513 9060

53. Shenzhen Atess Power Atess 3,600,000 /3 38.58 Room 203, 2nd  Floor, Building 5, 
Technology Co., Ltd. Power Jiayu Industry  Park, No. 28, Guangming, 

Xibianling, Shangwu Village, Shiyan Street, 
Baoan District, Shenzhen, China

บริ ษัทร่ วม

กิจกำรร่ วมค้ ำ
 บริษทัฯ ลงทนุเปน็เงินจ านวน 1,387,500 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

 จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

ชื่ อบริ ษัท ชื่ อย่อ
 ทุนจดทะเบียน 

(บำท)

 
 
หมำยเหตุ :     /1  เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน   /2 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์  /3 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 

 จ ำนวนหุ้น มูลค่ ำ สัดส่วนกำร ถือหุ้น
 ที่จ ำหน่ำยแล้ว ที่ตรำไว้หุ้นละ (ทำงตรง / ทำงอ้อม) ที่ตั้ งส ำนักงำน

 (หุ้น) (บำท) (ร้ อยละ )

37. บจก. อมิตา เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) Amita-TH 2,400,000,000 240,000,000 10 ถอืโดย Amita-SG : 239,999,997 99.99 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ชั้น16
38. บจก. อวีนีาว EV Now              50,000,000                  5,000,000 10  ถอืโดย EMH : 3,749,497 74.99 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
39. บจก. อ ีสมาร์ท ทรานสปอร์ต EST             201,000,000                20,100,000 10  ถอืโดย EMH : 20,099,997 99.99 โทร : +66 2248 2488-92, +66 2002 3667-9
40. บจก. ไมน์ โมบลิิตี คอร์ปอเรชั่น MMC             550,000,000                55,000,000 10  ถอืโดย EMH : 54,999,997 99.99 โทรสาร : +66 2248 2493
41. บจก. แอบ๊โซลูท แอสเซมบลี AAB          1,500,000,000               150,000,000 10  ถอืโดย EMH : 82,499,998 54.99
42. บจก. แอสโซซิเอท อนิฟินิตี้ AI              10,000,000 100,000                       100 ถอืโดย EWHK2 : 99,998 99.99
43. บจก. อเีอ สเตชั่น EAST 500,000 50,000 10 ถอืโดย EMN : 49,970 99.94
44. บจก. เปยป์อ๊ป POP                   100,000                      10,000 10  ถอืโดย EMN : 9,997 99.97 เลขที่ 518 ชั้น 5 ถนนรัชดาภเิษก แขวงสามเสนนอก

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : +66 2087 6300, +66 2087 6311

45. บจก. เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์ CRL              65,000,000 650,000                       100 ถอืโดย EST : 649,998 99.99 เลขที่ 72 อาคารกสท โทรคมนาคม
ตรอกวดัม่วงแค (เจริญกรุง) แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์: +66 2105 4762

46. AMITA NEW TECHNOLOGY  PTE.LTD. Amita-SG 71,366,279 /3 71,366,279 1 /3 ถอืโดย Amita -Taiwan : 71,366,279 100 No.1 Robinson Road #17-00

AIA Tower Singapore (048542)

47. Sun Field Investment Co., Ltd. Sun Field 10,000,000 /3 10,000,000 1 /3 ถอืโดย Amita -Taiwan : 10,000,000 100 Equity Trust Chambers, P.O. Box 3269,

 Apia, Samoa

48. EA (BVI) 1 Limited BVI 1 8,230,000 /3 823,000 10 /3 ถอืโดย BVI Holding : 823,000 100 Tortola Pier Park, Building 1

49. EA (BVI) 2 Limited BVI 2 30,000 /3 3,000 10 /3 ถอืโดย BVI Holding : 3,000 100 Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands

บริ ษัทย่อย (ทำงอ้อม)

 จ ำนวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น)

ชื่ อบริ ษัท ชื่ อย่อ
 ทุนจดทะเบียน 

(บำท)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

ส่วนที่ 1 (6)  หน้าที่ 57

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



6.2 บุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ   
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 
ช่ือ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ทีต่ั้ง : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์ : +66 2009 9999 
เว็บไซต ์ : www.set.or.th/tsd 
อีเมล์  : SETContactCenter@set.or.th 
 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ / ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
1.) หุ้นกู้บริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2559 (ชุดที่ 3)  
นำยทะเบียนหุ้นกู้  
ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1222 ถนนพระรามที่ 3  
   แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
   กรุงเทพมหานคร 10120 
 
2.) หุ้นกู้บริษัทฯ คร้ังท่ี 1-3/2562 (ชุดที่ 1,ชุดท่ี 2, ชุดที่ 3)  
นำยทะเบียนหุ้นกู้  
ช่ือ  : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
ที่ตั้ง  : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1222 ถนนพระรามที่ 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ช่ือ : ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์  

ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 
3.) หุ้นกู้บริษัทฯ คร้ังท่ี 1-3/2563 (ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3) 
นำยทะเบียนหุ้นกู ้
ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1  

ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ช่ือ : ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)   
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์  

ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
ช่ือ : 1.) นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พูนวัฒนาสุข  

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4599 
   2.) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  
        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขท่ี 6552 
   3.) นายพงทวี รัตนะโกเศศ 
       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขท่ี 7795 
 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด  
ที่ตั้ง : เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน15  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์  : +66 2344 1000, +66 2824 5000 
โทรสาร : +66 286 5050 
  
ที่ปรึกษำกฎหมำย  
ช่ือ : บริษัท เอส. ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จ ากัด  
ที่ตั้ง : เลขที่ 90/42 ช้ัน16 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์ : +66 2696 9696-97  
โทรสาร : +66 296 9698 

6.3 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน  
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โปรดอ้ำงอิงรำยละเอียดใน “ข้อมูล

หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น-กำรออกหลักทรัพย์อื่น”)  

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 1 (6)  หน้าที่ 58

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
และทุนที่เรียกช าระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 373,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,730,000,000 หุ้น โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
 
7.2 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 
 

 
 

ร้ อยละ  ร้ อยละ  ร้ อยละ  
ของจ ำนวนหุ้น ข องจ ำนวนหุ้น ที่เ พ่ิมข้ึ น /

ทั้งหมด ทั้งหมด  (ลดลง) 
1. กลุ่มอำหุนัย 1,626,406,430 43.6034         1,629,586,330 43.6886         (3,179,900)    (0.0852)       
1.1 นายสมโภชน์ อาหนุัย 876,436,386     23.4969          876,436,386     23.4969          -                -              
1.2 Sotus & Faith#1 * 300,000,000     8.0429            200,000,000     5.3619            100,000,000   2.6810         
1.3 Sotus & Faith#1 * 264,000,000     7.0777            430,000,000     11.5281          (166,000,000)  (4.4504)        

(Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถอืหุ้นแทน)
1.4 Sotus & Faith#1 *  66,000,000       1.7694            -                  -                 66,000,000     1.7694         

(Custodian - MORGAN STANLEY ถอืหุ้นแทน)
1.5 Sotus & Faith#2 *  2,770,000         0.0743            2,770,000        0.0743            -                -              

(Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถอืหุ้นแทน)
1.6 นางบลังกา้ ซูหลาน หวาง 24,983,607       0.6698            24,983,607       0.6698            -                -              
1.7 นายสมบรูณ์ อาหนุัย 8,293,951         0.2224            10,093,951       0.2706            (1,800,000)     (0.0483)        
1.8 นางสาวสุภาภรณ์ อาหนุัย 24,217,049       0.6493            24,217,049       0.6493            -                -              
1.9 นายจุลินทร์ อาหนุัย 16,800,000       0.4504            16,800,000       0.4504            -                -              

1.10 นางวิไล อาหนุัย 6,000,000         0.1608            6,200,000        0.1662            (200,000)        (0.0054)        
1.11 นายพลสิทธ์ิ อาหนุัย 18,637,237       0.4997            19,137,237       0.5131            (500,000)        (0.0134)        
1.12 นายพีรพล อาหนุัย 18,268,200       0.4898            18,948,100       0.5080            (679,900)        (0.0182)        

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 479,188,593   12.8469         408,778,593   10.9592         70,410,000    1.8877        
 (ไม่รวมหุ้นที่ถือในข้ อ 1.3,  1.5, และ  5.2)

3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์  จ ำกัด 188,961,942    5.0660           181,470,841    4.8652           7,491,101     0.2008        
4. กลุ่มเจียร นิลกุลชั ย 182,593,892   4.8953           182,593,892   4.8953           -               -             
4.1 นางมุกดา บญุเส่ียง 167,261,043     4.4842            167,261,043     4.4842            -                -              
4.2 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกลุชยั 15,332,849       0.4111            15,332,849       0.4111            -                -              

5. กลุ่มทรัพย์ทวีกุล 160,213,109    4.2952          153,992,809   4.1285           6,220,300     17.7327      
5.1 นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ 74,968,316       2.0099            74,968,316       2.0099            -                -              
5.2 นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ 25,000,000       0.6702            25,000,000       0.6702            -                -              

(Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถอืหุ้นแทน)
5.3 นางสาววัสสา ริมชลา 25,823,087       0.6923            23,232,787       0.6229            2,590,300      0.0694         
5.4 นายอาณัติ ทรัพย์ทวีกลุ 34,421,706       0.9228            30,791,706       0.8255            3,630,000      0.0973         

รำยช่ื อผู้ ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธั นวำค ม 2563 ณ วันที่ 6 มกรำค ม 2563 ผลต่ำงเพ่ิมข้ึ น / (ลดลง) 

 จ ำนวนหุ้น  
จ ำนวนหุ้น   จ ำนวนหุ้น 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



6.2 บุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ   
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 
ช่ือ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ทีต่ั้ง : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์ : +66 2009 9999 
เว็บไซต ์ : www.set.or.th/tsd 
อีเมล์  : SETContactCenter@set.or.th 
 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ / ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
1.) หุ้นกู้บริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2559 (ชุดที่ 3)  
นำยทะเบียนหุ้นกู้  
ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1222 ถนนพระรามที่ 3  
   แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
   กรุงเทพมหานคร 10120 
 
2.) หุ้นกู้บริษัทฯ คร้ังท่ี 1-3/2562 (ชุดที่ 1,ชุดท่ี 2, ชุดที่ 3)  
นำยทะเบียนหุ้นกู้  
ช่ือ  : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
ที่ตั้ง  : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1222 ถนนพระรามที่ 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ช่ือ : ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์  

ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 
3.) หุ้นกู้บริษัทฯ คร้ังท่ี 1-3/2563 (ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3) 
นำยทะเบียนหุ้นกู ้
ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1  

ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ช่ือ : ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)   
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์  

ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
ช่ือ : 1.) นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พูนวัฒนาสุข  

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4599 
   2.) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  
        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขท่ี 6552 
   3.) นายพงทวี รัตนะโกเศศ 
       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขท่ี 7795 
 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด  
ที่ตั้ง : เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน15  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์  : +66 2344 1000, +66 2824 5000 
โทรสาร : +66 286 5050 
  
ที่ปรึกษำกฎหมำย  
ช่ือ : บริษัท เอส. ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จ ากัด  
ที่ตั้ง : เลขที่ 90/42 ช้ัน16 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์ : +66 2696 9696-97  
โทรสาร : +66 296 9698 

6.3 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน  
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โปรดอ้ำงอิงรำยละเอียดใน “ข้อมูล

หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น-กำรออกหลักทรัพย์อื่น”)  

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
และทุนที่เรียกช าระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 373,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,730,000,000 หุ้น โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
 
7.2 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 
 

 
 

ร้ อยละ  ร้ อยละ  ร้ อยละ  
ของจ ำนวนหุ้น ข องจ ำนวนหุ้น ที่เ พ่ิมข้ึ น /

ทั้งหมด ทั้งหมด  (ลดลง) 
1. กลุ่มอำหุนัย 1,626,406,430 43.6034         1,629,586,330 43.6886         (3,179,900)    (0.0852)       
1.1 นายสมโภชน์ อาหนุัย 876,436,386     23.4969          876,436,386     23.4969          -                -              
1.2 Sotus & Faith#1 * 300,000,000     8.0429            200,000,000     5.3619            100,000,000   2.6810         
1.3 Sotus & Faith#1 * 264,000,000     7.0777            430,000,000     11.5281          (166,000,000)  (4.4504)        

(Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถอืหุ้นแทน)
1.4 Sotus & Faith#1 *  66,000,000       1.7694            -                  -                 66,000,000     1.7694         

(Custodian - MORGAN STANLEY ถอืหุ้นแทน)
1.5 Sotus & Faith#2 *  2,770,000         0.0743            2,770,000        0.0743            -                -              

(Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถอืหุ้นแทน)
1.6 นางบลังกา้ ซูหลาน หวาง 24,983,607       0.6698            24,983,607       0.6698            -                -              
1.7 นายสมบรูณ์ อาหนุัย 8,293,951         0.2224            10,093,951       0.2706            (1,800,000)     (0.0483)        
1.8 นางสาวสุภาภรณ์ อาหนุัย 24,217,049       0.6493            24,217,049       0.6493            -                -              
1.9 นายจุลินทร์ อาหนุัย 16,800,000       0.4504            16,800,000       0.4504            -                -              

1.10 นางวิไล อาหนุัย 6,000,000         0.1608            6,200,000        0.1662            (200,000)        (0.0054)        
1.11 นายพลสิทธ์ิ อาหนุัย 18,637,237       0.4997            19,137,237       0.5131            (500,000)        (0.0134)        
1.12 นายพีรพล อาหนุัย 18,268,200       0.4898            18,948,100       0.5080            (679,900)        (0.0182)        

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 479,188,593   12.8469         408,778,593   10.9592         70,410,000    1.8877        
 (ไม่รวมหุ้นที่ถือในข้ อ 1.3,  1.5, และ  5.2)

3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์  จ ำกัด 188,961,942    5.0660           181,470,841    4.8652           7,491,101     0.2008        
4. กลุ่มเจียร นิลกุลชั ย 182,593,892   4.8953           182,593,892   4.8953           -               -             
4.1 นางมุกดา บญุเส่ียง 167,261,043     4.4842            167,261,043     4.4842            -                -              
4.2 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกลุชยั 15,332,849       0.4111            15,332,849       0.4111            -                -              

5. กลุ่มทรัพย์ทวีกุล 160,213,109    4.2952          153,992,809   4.1285           6,220,300     17.7327      
5.1 นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ 74,968,316       2.0099            74,968,316       2.0099            -                -              
5.2 นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ 25,000,000       0.6702            25,000,000       0.6702            -                -              

(Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถอืหุ้นแทน)
5.3 นางสาววัสสา ริมชลา 25,823,087       0.6923            23,232,787       0.6229            2,590,300      0.0694         
5.4 นายอาณัติ ทรัพย์ทวีกลุ 34,421,706       0.9228            30,791,706       0.8255            3,630,000      0.0973         

รำยช่ื อผู้ ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธั นวำค ม 2563 ณ วันที่ 6 มกรำค ม 2563 ผลต่ำงเพ่ิมข้ึ น / (ลดลง) 

 จ ำนวนหุ้น  
จ ำนวนหุ้น   จ ำนวนหุ้น 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (7)  หน้าที่ 59



 
 

หมำยเหตุ : * อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อ อ านาจในการควบคุมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ 
 : 1, 2 ปรับปรุงจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นล าดับท่ี 10, 11 ณ วันท่ี 6 มกราคม 2563  
 

 ข้อจ ำกัดในกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ  
ไม่มีข้อจ ากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างชาติถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ  

 
7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้ 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 

10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรับพัฒนา และก่อสร้างโครงการโรงผลิตไฟฟ้า 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 

15,000 ล้านบาท เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส าหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ตามที่จ าเป็น  
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 

15,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้ อยละ  ร้ อยละ  ร้ อยละ  
ของจ ำนวนหุ้น ข องจ ำนวนหุ้น ที่เ พ่ิมข้ึ น /

ทั้งหมด ทั้งหมด  (ลดลง) 
6. นำยลุชั ย ภุขั นอนันต์ 140,432,408   3.7649           145,632,408   3.9044           (5,200,000)    (0.1395)      
7. กลุ่มนพรัมภำ 77,043,100      2.0655           75,243,100     2.0173           1,800,000      0.0482        
7.1 นางสาวพลอยส่องแสง นพรัมภา 68,970,700       1.8491            68,970,700       1.8491            -                -              
7.2 นายธีรพล นพรัมภา 1,800,000         0.0482            -                  -                 1,800,000      0.0482         
7.3 นายทมิ นพรัมภา 6,272,400         0.1682            6,272,400        0.1682            -                -              

8. STATE STREET EUROPE LIMITED 49,552,227     1.3285           47,683,578     1.2784           1,868,649     0.0501        
9. นำยสมเกียร ติ ธ นัตถ์เจริญกุล 40,786,900      1.0935           53,416,900     1.4320           (12,630,000)  (0.3385)      

10. นำยพร เลิศ  เตช ะรั ตโนภำส 1 32,951,300     0.8834           30,501,300     0.8177            2,450,000     0.0657        

11. ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนๆ 2 751,870,099    20.1574         821,100,249   22.0134         (69,230,150)  (1.8560)       
3,730,000,000  100.0000        3,730,000,000 100.0000        

รำยช่ื อผู้ ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธั นวำค ม 2563 ณ วันที่ 6 มกรำค ม 2563 ผลต่ำงเพ่ิมข้ึ น / (ลดลง) 

จ ำนวนหุ้น   จ ำนวนหุ้น   จ ำนวนหุ้น 

 รวมจ ำนวนหุ้น
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 21,580 รำย 24,923 รำย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จ านวน 5 รุ่น 10 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 16,200 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน  

มีผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน 
กำรเสนอขำย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ 
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู ้ 4,000 ล้านบาท  
วันที่ออกหุ้นกู ้ 22 กรกฎาคม 2559 
วันช ำระดอกเบ้ีย  ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 22 มกราคม และวันท่ี 22 กรกฎาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ช าระดอกเบีย้ครั้งแรกวันท่ี 22 มกราคม 2560 
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “AA” โดยบริษัท ทรสิเรทติ้ง จ ากัด  

 
ชุดที ่ มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท) อัตรำดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ชุดที่ 3) / อายุ 5 ปี  4,000,000,000 2.37% ต่อปี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564* 
‘* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอนได้  
 

2. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีหลักประกนั 
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 กำรเสนอขำย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ ่
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู ้ 3,000 ล้านบาท  
วันที่ออกหุ้นกู ้ 11 กรกฎาคม 2562 
วันช ำระดอกเบ้ีย  ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 11 มกราคม และวันท่ี 11 กรกฎาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ช าระดอกเบีย้ครั้งแรกวันท่ี 11 มกราคม 2563 
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

 
ชุด มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท) อัตรำดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ชุดที่ 1) / อายุ 3 ปี  1,000,000,000  2.61% ต่อปี 11 กรกฎาคม 2565 
(ชุดที่ 2) / อายุ 10 ปี  2,000,000,000 3.61% ต่อปี 11 กรกฎาคม 2572 

  
3. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน  

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 กำรเสนอขำย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ 
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู ้ 4,000 ล้านบาท  
วันที่ออกหุ้นกู ้ 15 สิงหาคม 2562 
วันช ำระดอกเบ้ีย  ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันท่ี 15 สิงหาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ช าระดอกเบีย้ครั้งแรกวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (7)  หน้าที่ 60



 
 

หมำยเหตุ : * อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อ อ านาจในการควบคุมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ 
 : 1, 2 ปรับปรุงจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นล าดับท่ี 10, 11 ณ วันท่ี 6 มกราคม 2563  
 

 ข้อจ ำกัดในกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ  
ไม่มีข้อจ ากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างชาติถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ  

 
7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้ 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 

10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรับพัฒนา และก่อสร้างโครงการโรงผลิตไฟฟ้า 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 

15,000 ล้านบาท เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ส าหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ตามที่จ าเป็น  
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 

15,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้ อยละ  ร้ อยละ  ร้ อยละ  
ของจ ำนวนหุ้น ข องจ ำนวนหุ้น ที่เ พ่ิมข้ึ น /

ทั้งหมด ทั้งหมด  (ลดลง) 
6. นำยลุชั ย ภุขั นอนันต์ 140,432,408   3.7649           145,632,408   3.9044           (5,200,000)    (0.1395)      
7. กลุ่มนพรัมภำ 77,043,100      2.0655           75,243,100     2.0173           1,800,000      0.0482        
7.1 นางสาวพลอยส่องแสง นพรัมภา 68,970,700       1.8491            68,970,700       1.8491            -                -              
7.2 นายธีรพล นพรัมภา 1,800,000         0.0482            -                  -                 1,800,000      0.0482         
7.3 นายทมิ นพรัมภา 6,272,400         0.1682            6,272,400        0.1682            -                -              

8. STATE STREET EUROPE LIMITED 49,552,227     1.3285           47,683,578     1.2784           1,868,649     0.0501        
9. นำยสมเกียร ติ ธ นัตถ์เจริญกุล 40,786,900      1.0935           53,416,900     1.4320           (12,630,000)  (0.3385)      

10. นำยพร เลิศ  เตช ะรั ตโนภำส 1 32,951,300     0.8834           30,501,300     0.8177            2,450,000     0.0657        

11. ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนๆ 2 751,870,099    20.1574         821,100,249   22.0134         (69,230,150)  (1.8560)       
3,730,000,000  100.0000        3,730,000,000 100.0000        

รำยช่ื อผู้ ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธั นวำค ม 2563 ณ วันที่ 6 มกรำค ม 2563 ผลต่ำงเพ่ิมข้ึ น / (ลดลง) 

จ ำนวนหุ้น   จ ำนวนหุ้น   จ ำนวนหุ้น 

 รวมจ ำนวนหุ้น
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 21,580 รำย 24,923 รำย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จ านวน 5 รุ่น 10 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 16,200 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน  

มีผูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน 
กำรเสนอขำย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ 
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู ้ 4,000 ล้านบาท  
วันที่ออกหุ้นกู ้ 22 กรกฎาคม 2559 
วันช ำระดอกเบ้ีย  ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 22 มกราคม และวันท่ี 22 กรกฎาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ช าระดอกเบีย้ครั้งแรกวันท่ี 22 มกราคม 2560 
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “AA” โดยบริษัท ทรสิเรทติ้ง จ ากัด  

 
ชุดที ่ มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท) อัตรำดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ชุดที่ 3) / อายุ 5 ปี  4,000,000,000 2.37% ต่อปี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564* 
‘* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอนได้  
 

2. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีหลักประกนั 
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 กำรเสนอขำย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ ่
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู ้ 3,000 ล้านบาท  
วันที่ออกหุ้นกู ้ 11 กรกฎาคม 2562 
วันช ำระดอกเบ้ีย  ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 11 มกราคม และวันท่ี 11 กรกฎาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ช าระดอกเบีย้ครั้งแรกวันท่ี 11 มกราคม 2563 
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

 
ชุด มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท) อัตรำดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ชุดที่ 1) / อายุ 3 ปี  1,000,000,000  2.61% ต่อปี 11 กรกฎาคม 2565 
(ชุดที่ 2) / อายุ 10 ปี  2,000,000,000 3.61% ต่อปี 11 กรกฎาคม 2572 

  
3. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน  

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 กำรเสนอขำย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ 
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู ้ 4,000 ล้านบาท  
วันที่ออกหุ้นกู ้ 15 สิงหาคม 2562 
วันช ำระดอกเบ้ีย  ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันท่ี 15 สิงหาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ช าระดอกเบีย้ครั้งแรกวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (7)  หน้าที่ 61

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



ชุด  มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท)  อัตรำดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอน 
(ชุดที่ 1) / อายุ 3 ปี   500,000,000 2.41% ต่อปี 15 สิงหาคม 2565 
(ชุดที่ 2) / อายุ 5 ปี 1,500,000,000 3.11% ต่อปี 15 สิงหาคม 2567 
(ชุดที่ 3) / อายุ 10 ปี 2,000,000,000 3.58% ต่อปี 15 สิงหาคม 2572 

 
4. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 3/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 

และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 กำรเสนอขำย  ผู้ลงทุนสถาบัน  
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู ้ 3,000 ล้านบาท  
วันที่ออกหุ้นกู ้ 16 ตุลาคม 2562 
วันช ำระดอกเบ้ีย  ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 16 เมษายน และวันท่ี 16 ตุลาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ช าระดอกเบีย้ครั้งแรกวันท่ี 16 เมษายน 2563 
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

 
ชุด มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท) อัตรำดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ชุดที่ 1) / อายุ 7 ปี 3,000,000,000 2.744% ต่อปี 16 ตุลาคม 2569 
 

5. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีหลักประกนั  
และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู ้
 กำรเสนอขำย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ 
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู ้ 2,200 ล้านบาท  
วันที่ออกหุ้นกู ้ 10 กรกฎาคม 2563 
วันช ำระดอกเบ้ีย  ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 10 มกราคม และวันท่ี 10 กรกฎาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ช าระดอกเบีย้ครั้งแรกวันท่ี 10 มกราคม 2564 
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

 
ชุด  มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท)  อัตรำดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ชุดที่ 1) / อายุ 2 ปี   500,000,000 2.62% ต่อปี 10 กรกฎาคม 2565 
(ชุดที่ 2) / อายุ 3 ปี 1,000,000,000 3.94% ต่อปี 10 กรกฎาคม 2566 
(ชุดที่ 3) / อายุ 5 ปี   700,000,000 3.30% ต่อปี 10 กรกฎาคม 2568 

 
 
 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด ได้แก่  

1.) คณะกรรมการบริหาร   5.) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
2.) คณะกรรมการตรวจสอบ   6.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.) คณะกรรมการสรรหา   7.) คณะกรมการกลยุทธ์องค์กร 
4.) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

 
โครงสร้างองค์กร 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (7)  หน้าที่ 62



ชุด  มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท)  อัตรำดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอน 
(ชุดที่ 1) / อายุ 3 ปี   500,000,000 2.41% ต่อปี 15 สิงหาคม 2565 
(ชุดที่ 2) / อายุ 5 ปี 1,500,000,000 3.11% ต่อปี 15 สิงหาคม 2567 
(ชุดที่ 3) / อายุ 10 ปี 2,000,000,000 3.58% ต่อปี 15 สิงหาคม 2572 

 
4. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 3/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 

และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 กำรเสนอขำย  ผู้ลงทุนสถาบัน  
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู ้ 3,000 ล้านบาท  
วันที่ออกหุ้นกู ้ 16 ตุลาคม 2562 
วันช ำระดอกเบ้ีย  ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 16 เมษายน และวันท่ี 16 ตุลาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ช าระดอกเบีย้ครั้งแรกวันท่ี 16 เมษายน 2563 
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

 
ชุด มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท) อัตรำดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ชุดที่ 1) / อายุ 7 ปี 3,000,000,000 2.744% ต่อปี 16 ตุลาคม 2569 
 

5. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีหลักประกนั  
และมีผู้แทนผู้ถือหุน้กู ้
 กำรเสนอขำย  ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ 
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู ้ 2,200 ล้านบาท  
วันที่ออกหุ้นกู ้ 10 กรกฎาคม 2563 
วันช ำระดอกเบ้ีย  ช าระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 10 มกราคม และวันท่ี 10 กรกฎาคม 

ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ช าระดอกเบีย้ครั้งแรกวันท่ี 10 มกราคม 2564 
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

 
ชุด  มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท)  อัตรำดอกเบี้ย วันครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ชุดที่ 1) / อายุ 2 ปี   500,000,000 2.62% ต่อปี 10 กรกฎาคม 2565 
(ชุดที่ 2) / อายุ 3 ปี 1,000,000,000 3.94% ต่อปี 10 กรกฎาคม 2566 
(ชุดที่ 3) / อายุ 5 ปี   700,000,000 3.30% ต่อปี 10 กรกฎาคม 2568 

 
 
 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด ได้แก่  

1.) คณะกรรมการบริหาร   5.) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
2.) คณะกรรมการตรวจสอบ   6.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.) คณะกรรมการสรรหา   7.) คณะกรมการกลยุทธ์องค์กร 
4.) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

 
โครงสร้างองค์กร 

�               
 

�  
            

�  
             �        

�  
             

�  
             �         

�  
                  

�  
              

         �          
                  

                 
   

      �         

Special Assistant to CEO

              Compliance
              

     �             � 

                       

                          

                               
          

                               
         

                 
               

           

    �  �  �     

                        

                                   

      �               
            

              �� 

             �   

                  

          

           

                 
                 

    �             ISO
             �          

              

                   

�  
                �   

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (8)  หน้าที่ 63

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



8.1 คณะกรรมการบริษัท  
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน และ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในจ านวนนี้ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 6 ท่าน องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 (ห้า) ท่าน 
แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อกรรมการ / ต าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งต้ัง จ านวนการเข้าประชุม 
1. นายสมใจนึก  เองตระกูล 

 ประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ  (มคีุณสมบตัิความเป็นกรรมการอสิระปี 2560)  

12 มีนาคม 2551 8/8 

2. นายสมโภชน์  อาหุนัย 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 
 รองประธานกรรมการบริษัท 

12 มีนาคม 2551 5/8 

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล  
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

30 มีนาคม 2555 7/8 

4. นายวุฒิเลิศ  เจียรนิลกุลชัย 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

12 มีนาคม 2551 8/8 

5. นายสุธรรม  ส่งศิริ 
 กรรมการบริษัท 

12 มีนาคม 2551 8/8 

6. พลอากาศเอกชัยนนัท ์ธรรมสุจริต 
 กรรมการอิสระ 

7 สิงหาคม 2555 8/8 

7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร  ฉัตรชัย 
 กรรมการอิสระ 

26 พฤศจิกายน 2553 8/8 

8. พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
 กรรมการอิสระ 

18 เมษายน 2557 -/8 

9. นายสมบูรณ์ อาหุนัย 
 กรรมการบริษัท 

22 เมษายน 2558 7/8 

10. นายอมรศักดิ์  นพรัมภา  
 กรรมการอิสระ 

27 เมษายน 2560 3/8 

11. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
 กรรมการอิสระ 

23 เมษายน 2563 4/8 

  
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล: เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
หมายเหตุ   : กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563  

1.) นายชัยวัฒน์  พงศ์พิศิษฎ์สกุล, กรรมการอิสระ มีผลต้ังแต่วันที 22 เมษายน 2563 
 
 
 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายสมโภชน์ อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท” 

 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(Duty of Care, Duty of Obedience, Duty of Loyalty and Duty of Disclosure) 
 

 ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) 
เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ 
(Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure) มี
ความรับผิดชอบ(Accountability) และด าเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

 ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาตัดสินในเรื่อง 
ที่มีสาระส าคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ การซื้อขายกิจการ อ านาจการบริหาร และ
รายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนด 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประกอบการ 
และการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดให้มีระบบบัญชี 
การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ เ ช่ือถือได้ 
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม
ของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การ
รายงานทางการเงิน และการติดตามผล 
 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดง
ควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และ
ครอบคลุม ในเรื่องที่ส าคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
โปร่งใส และทันเวลา 

 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

 จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดให้มี และก ากับดูแลการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแล
กิจการทีด่ี และมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 

 กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการ
พิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร 
การแต่งตั้งกรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระท าของฝ่ายจัดการ
หรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย 

 คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพท่ี
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (8)  หน้าที่ 64



8.1 คณะกรรมการบริษัท  
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน และ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในจ านวนนี้ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 6 ท่าน องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 (ห้า) ท่าน 
แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อกรรมการ / ต าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งต้ัง จ านวนการเข้าประชุม 
1. นายสมใจนึก  เองตระกูล 

 ประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ  (มคีุณสมบตัิความเป็นกรรมการอสิระปี 2560)  

12 มีนาคม 2551 8/8 

2. นายสมโภชน์  อาหุนัย 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 
 รองประธานกรรมการบริษัท 

12 มีนาคม 2551 5/8 

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล  
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

30 มีนาคม 2555 7/8 

4. นายวุฒิเลิศ  เจียรนิลกุลชัย 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

12 มีนาคม 2551 8/8 

5. นายสุธรรม  ส่งศิริ 
 กรรมการบริษัท 

12 มีนาคม 2551 8/8 

6. พลอากาศเอกชัยนนัท ์ธรรมสุจริต 
 กรรมการอิสระ 

7 สิงหาคม 2555 8/8 

7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร  ฉัตรชัย 
 กรรมการอิสระ 

26 พฤศจิกายน 2553 8/8 

8. พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
 กรรมการอิสระ 

18 เมษายน 2557 -/8 

9. นายสมบูรณ์ อาหุนัย 
 กรรมการบริษัท 

22 เมษายน 2558 7/8 

10. นายอมรศักดิ์  นพรัมภา  
 กรรมการอิสระ 

27 เมษายน 2560 3/8 

11. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
 กรรมการอิสระ 

23 เมษายน 2563 4/8 

  
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล: เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
หมายเหตุ   : กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563  

1.) นายชัยวัฒน์  พงศ์พิศิษฎ์สกุล, กรรมการอิสระ มีผลต้ังแต่วันที 22 เมษายน 2563 
 
 
 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายสมโภชน์ อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท” 

 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(Duty of Care, Duty of Obedience, Duty of Loyalty and Duty of Disclosure) 
 

 ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) 
เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ 
(Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure) มี
ความรับผิดชอบ(Accountability) และด าเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

 ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาตัดสินในเรื่อง 
ที่มีสาระส าคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ การซื้อขายกิจการ อ านาจการบริหาร และ
รายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนด 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประกอบการ 
และการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดให้มีระบบบัญชี 
การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ เ ช่ือถือได้ 
รวมท้ังดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม
ของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การ
รายงานทางการเงิน และการติดตามผล 
 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดง
ควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และ
ครอบคลุม ในเรื่องที่ส าคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
โปร่งใส และทันเวลา 

 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

 จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดให้มี และก ากับดูแลการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแล
กิจการทีด่ี และมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 

 กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการ
พิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร 
การแต่งต้ังกรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระท าของฝ่ายจัดการ
หรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย 

 คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด แทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอ านาจดังกล่าว
ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือการมอบ
อ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็น
การขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
บริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ก ากับดูแลการใช้
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ 
รวมทั้งให้ค าแนะน าและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่าย
จัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัทฯ  

 ประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพจนส าเร็จลุล่วง 

 รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากับ 
ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 

8.2 ผู้บริหาร  
รายชื่อผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน (วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารจ านวน 18 ท่าน ดังนี้  

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล / 1  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
3. นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์ / 2  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน 

 รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน  
 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

4. นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์ / 3  ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
5. นายวสุ กลมเกลี้ยง / 4  ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน  
6. นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย   Special Assistant to CEO  

 ผู้อ านวยการ ฝ่ายคณุภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม  

7. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล  ผู้อ านวยการ ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา 
 เลขานุการบริษัท  
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
8. นางสาวออมสิน ศิริ  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
9. นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์  ผู้อ านวยการ ฝายโครงการเพื่อสังคม 
10. นางพรทิพย์ แสงจันทร์  ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 เลขานุการคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
11. นายนราวุธ ตันติอนุรักษ ์  ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
12. นายกิติพงษ์ ถือสัตย ์  ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 
13. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง / 5  ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชี 
14. นายจีรพันธ์ ปัญญานันท ์  ผู้อ านวยการ ฝ่ายโรงงาน  
15. นายกวิน แก้วกอง  ผู้อ านวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด 
16. นายฉัตรพล ศรีประทุม  ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน 
17. นางสาวอนงรัตน์ พลค า  รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
18. นายศรัณญ ูสอนก าเนิด  รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารส านักงาน 

 

หมายเหตุ : /1 2 3 4 และ /5 ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 
 
ผู้บริหารที่เข้าด ารงต าแหน่งระหว่างปี  

รายชื่อ  ต าแหน่ง 
นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์ (ล าดับท่ี 3) : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนับสนนุ  

มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2564 
รักษาการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564  
รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
รักษาการ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 4 มกราคม 2564 

นายอนุภาพ  ลีลารัศมีพาณิชย์ (ล าดับที่ 4)  : ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ถึง วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 

นายวสุ กลมเกลี้ยง (ล าดับท่ี 5)  : ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย (ล าดับท่ี 6)  : ผู้อ านวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 7 เมษายน 2563 

นายฉัตรพล ศรีประทุม (ล าดับที่ 16)  : ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (8)  หน้าที่ 66



 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด แทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอ านาจดังกล่าว
ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือการมอบ
อ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็น
การขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
บริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ก ากับดูแลการใช้
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ 
รวมทั้งให้ค าแนะน าและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่าย
จัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัทฯ  

 ประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพจนส าเร็จลุล่วง 

 รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากับ 
ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 

8.2 ผู้บริหาร  
รายชื่อผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน (วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารจ านวน 18 ท่าน ดังนี้  

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล / 1  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
3. นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์ / 2  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน 

 รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน  
 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

4. นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์ / 3  ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
5. นายวสุ กลมเกลี้ยง / 4  ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน  
6. นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย   Special Assistant to CEO  

 ผู้อ านวยการ ฝ่ายคณุภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม  

7. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล  ผู้อ านวยการ ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา 
 เลขานุการบริษัท  
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
8. นางสาวออมสิน ศิริ  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
9. นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์  ผู้อ านวยการ ฝายโครงการเพื่อสังคม 
10. นางพรทิพย์ แสงจันทร์  ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 เลขานุการคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
11. นายนราวุธ ตันติอนุรักษ ์  ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
12. นายกิติพงษ์ ถือสัตย ์  ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 
13. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง / 5  ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชี 
14. นายจีรพันธ์ ปัญญานันท ์  ผู้อ านวยการ ฝ่ายโรงงาน  
15. นายกวิน แก้วกอง  ผู้อ านวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด 
16. นายฉัตรพล ศรีประทุม  ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน 
17. นางสาวอนงรัตน์ พลค า  รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
18. นายศรัณญ ูสอนก าเนิด  รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารส านักงาน 

 

หมายเหตุ : /1 2 3 4 และ /5 ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 
 
ผู้บริหารที่เข้าด ารงต าแหน่งระหว่างปี  

รายชื่อ  ต าแหน่ง 
นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์ (ล าดับท่ี 3) : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนับสนนุ  

มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2564 
รักษาการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564  
รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
รักษาการ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 4 มกราคม 2564 

นายอนุภาพ  ลีลารัศมีพาณิชย์ (ล าดับที่ 4)  : ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ถึง วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 

นายวสุ กลมเกลี้ยง (ล าดับท่ี 5)  : ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย (ล าดับท่ี 6)  : ผู้อ านวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 7 เมษายน 2563 

นายฉัตรพล ศรีประทุม (ล าดับที่ 16)  : ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (8)  หน้าที่ 67

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



ผู้บริหารที่เข้าด ารงต าแหน่งระหว่างปี  
รายชื่อ  ต าแหน่ง 

นางสาวอนงรัตน์ พลค า  : รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึง วันท่ี 4 มกราคม 2564 

นายศรัณญู สอนก าเนิด : รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารส านักงาน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 กันยายน 2563 

 
ผู้บริหารที่พ้นจากต าแหน่งระหว่างป ี

รายชื่อ  ต าแหน่งเดิม 
นางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์ : (พ้น) จากต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ฝ่ายคณุภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนา

มัยความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 5 เมษายน 2563 

นายมานพ อุฬารสิริพงศ์  : (พ้น) จากต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพฒันา
ระบบ  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563  

นางสาวธนาภา อมรเมศวรินทร์  : (พ้น) จากต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ฝ่ายบรหิารส านักงาน   
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

   
 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน นโยบาย 
กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

 จัดท าแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมายการด าเนินงาน
ประจ าปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานดังกล่าว
ในระหว่างปีหากเห็นว่าจ าเป็น  เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ด าเนินการให้มีการน านโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 

 เสนอรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ส าหรับรายไตรมาสและประจ าปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ 

 จัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization 
Chart) รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ควบคุมดูแลการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก ากับดูแลให้พนักงานของบริษัท มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ
ของคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการ
ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง
ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

 

 มีอ านาจพิจารณาอนุมัติหรือด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในตารางการมอบหมายอ านาจด าเนินการที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การใช้อ านาจ
อนุมัติดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้ ในกรณีที่บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไข
การค้าโดยทั่วไป และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติใน
หลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท  

ทั้งนี้ อ านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจ
แก่บุคคลอื่นท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของ 
บริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด 
 

8.3 เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเยาวลักษณ์ 

พุกพิกุล ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 7/2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 
14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป)  โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

1.) จัดท าและจัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญของบริษัท ได้แก่ 
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงการด าเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ดังนี้  
 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  

และประชุมผู้ถือหุ้น  
 ก าดับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดท าและการ

เก็บรักษาเอกสารที่ส าคัญของบริษัทย่อย  
 ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และเสริมสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ทั้งนี้นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล มีประวัติการศึกษาด้าน
กฎหมาย และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้  
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบัตร “Merchant Marine Management, 

สถาบันพาณิชยนาวี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตร “Marine Insurance” จาก Singapore 

National Shipping Association, ประเทศสิงคโปร์ 
 หลักสูตร Company Secretary Program (CPS 56/2557) 

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง/  

การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ 
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (8)  หน้าที่ 68



ผู้บริหารที่เข้าด ารงต าแหน่งระหว่างปี  
รายชื่อ  ต าแหน่ง 

นางสาวอนงรัตน์ พลค า  : รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึง วันท่ี 4 มกราคม 2564 

นายศรัณญู สอนก าเนิด : รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารส านักงาน  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 กันยายน 2563 

 
ผู้บริหารที่พ้นจากต าแหน่งระหว่างป ี

รายชื่อ  ต าแหน่งเดิม 
นางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์ : (พ้น) จากต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ฝ่ายคณุภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนา

มัยความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 
มีผลตั้งแต่วันท่ี 5 เมษายน 2563 

นายมานพ อุฬารสิริพงศ์  : (พ้น) จากต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพฒันา
ระบบ  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563  

นางสาวธนาภา อมรเมศวรินทร์  : (พ้น) จากต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ฝ่ายบรหิารส านักงาน   
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

   
 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน นโยบาย 
กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

 จัดท าแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมายการด าเนินงาน
ประจ าปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานดังกล่าว
ในระหว่างปีหากเห็นว่าจ าเป็น  เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ด าเนินการให้มีการน านโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 

 เสนอรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ส าหรับรายไตรมาสและประจ าปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ 

 จัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization 
Chart) รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ควบคุมดูแลการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก ากับดูแลให้พนักงานของบริษัท มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ
ของคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการ
ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง
ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

 

 มีอ านาจพิจารณาอนุมัติหรือด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในตารางการมอบหมายอ านาจด าเนินการที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การใช้อ านาจ
อนุมัติดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้ ในกรณีที่บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไข
การค้าโดยทั่วไป และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติใน
หลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท  

ทั้งนี้ อ านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจ
แก่บุคคลอื่นท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของ 
บริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด 
 

8.3 เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเยาวลักษณ์ 

พุกพิกุล ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 7/2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 
14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป)  โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

1.) จัดท าและจัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญของบริษัท ได้แก่ 
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงการด าเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ดังนี้  
 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  

และประชุมผู้ถือหุ้น  
 ก าดับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดท าและการ

เก็บรักษาเอกสารที่ส าคัญของบริษัทย่อย  
 ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และเสริมสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ทั้งนี้นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล มีประวัติการศึกษาด้าน
กฎหมาย และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้  
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบัตร “Merchant Marine Management, 

สถาบันพาณิชยนาวี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตร “Marine Insurance” จาก Singapore 

National Shipping Association, ประเทศสิงคโปร์ 
 หลักสูตร Company Secretary Program (CPS 56/2557) 

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง/  

การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ 
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหลักเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน, เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจ าปี และได้น าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาอนุมัติ 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน  

 ประธานกรรมการบริษัท 50,000.- บาท/เดือน 
 รองประธานกรรมการบริษัท 45,000.- บาท/เดือน 
 กรรมการบริษัท        40,000.- บาท/เดือน/คน 

 

 
(2) เงินรางวัลประจ าปี (โบนสั)  

 ประธานกรรมการบริษัท       ไมเ่กิน 2,000,000.- บาท/ป ี
 รองประธานกรรมการบริษัทไมเ่กนิ 1,750,000.- บาท/ป ี
 กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี 

2.) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
(1) ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบีย้ประชุม ในอัตราดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 680,000.- บาท/ปี*  

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี*  

 คณะกรรมการสรรหา 
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี*  

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 750,000.- บาท/ปี*  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 420,000.- บาท/ปี*  

 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 210,000.- บาท/ปี* 

 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 20,000.- บาท/คน/ครั้ง 
(เฉพาะที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไมไ่ดร้ับเงินเดือน
ประจ าในฐานะผู้บรหิารหรือที่ปรกึษา)  

หมายเหตุ : * จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
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8.4 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหลักเกณฑ์การก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน, เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจ าปี และได้น าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาอนุมัติ 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน  
 

ประธานกรรมการบริษัท 
50,000.- บาท/เดือน 

 
รองประธานกรรมการบริษัท 45,000.- บาท/เดือน 

 
กรรมการบริษัท 

       40,000.- บาท/เดือน/คน 
 

 
(2) เงินรางวัลประจ าปี (โบนสั)  

 
ประธานกรรมการบริษัท       ไมเ่กิน 2,000,000.- บาท/ป ี

 
รองประธานกรรมการบริษัทไมเ่กนิ 1,750,000.- บาท/ป ี

 
กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี 

2.) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
(1) ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบีย้ประชุม ในอัตราดังนี้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 680,000.- บาท/ปี*  

 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี*  

 
คณะกรรมการสรรหา 
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 170,000.- บาท/ปี*  

 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 750,000.- บาท/ปี*  

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 420,000.- บาท/ปี*  

 
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
รวมทั้งคณะไมเ่กิน 210,000.- บาท/ปี* 

 
คณะกรรมการบริหาร จ านวน 20,000.- บาท/คน/ครั้ง 
(เฉพาะที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไมไ่ดร้ับเงินเดือน
ประจ าในฐานะผู้บรหิารหรือที่ปรกึษา)  

หมายเหตุ : * จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

   

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) กรรมการ ซึ่งในปี 2563 
ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้  

 
 

หมายเหต ุ:     = ประธาน  ★ = รองประธาน  ✓= กรรมการ, สมาชกิคณะกรรมการชุดย่อย   
                / 1 นายชยัวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ลาออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 
 

3.) ค่าตอบแทนอื่น  
- ไม่มี -  

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563
บริษัท พ

ลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา
…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

ส่วนที่ 1 (8)  หน้าที่ 71

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ส าหรับผูบ้ริหาร ประกอบด้วย 

เงินเดือน, เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) 
 ปี 2563 

จ านวนผู้บริหาร (คน)  5 
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)  52.68 
หมายเหตุ * รวมผู้บริหารที่ เขา้-ออก ระหว่างปแีล้ว 
 

ค่าตอบแทนอื่น 
 ค่าตอบแทนที่ เป็นตั วเ งินอื่ น  อาทิ  เ งินสบทบกองทุน

ประกันสังคม และเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (โดยจ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ของเงินเดือน) เป็นดังนี้   

 ปี 2563 

จ านวนผู้บริหาร (คน)  5 
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม  
(บาท)  

27,450 

เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)  1.95 
หมายเหตุ * รวมผู้บริหารที่ เขา้-ออก ระหว่างปแีล้ว 
 

บุคคลากร 
จ านวนพนักงาน ผลตอบแทน และลักษณะผลตอบแทน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 326 
คน โดยรวมบุคลากรในส่วนโครงการพิเศษ (ไม่รวมผู้บริหาร 
กรรมการ และที่ปรึกษา)   
 จ านวนบุคลากรของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน (คน) 

 
หน่วยงาน 

พนักงาน 
รายวัน/ 
ชั่วคราว 

พนักงาน 
ประจ า 

รวม 

ฝ่ายเลขานุการ 
Compliance  
และบรหิารสัญญา 

- 6 6 

ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม - 6 6 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
บริหารความเสี่ยง 

- 3 3 

ฝ่ายบัญชี 3 10 13 

 
หน่วยงาน 

พนักงาน 
รายวัน/ 
ช่ัวคราว 

พนักงาน 
ประจ า 

รวม 

ฝ่ายการเงิน 1 5 6 
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และ
วางแผนการลงทุน 

- 6 6 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และพัฒนาระบบ 

- 5 5 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - 6 6 
ฝ่ายบรหิารส านักงาน - 20 20 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 4 4 
ฝ่ายคณุภาพมาตรฐาน 
ISO อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

- 8 8 

ฝ่ายขาย และวางแผน
การตลาด 

- 4 4 

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 1 8 9 
ฝ่ายโรงงาน 10 131 141 
ฝ่ายควบคมุคุณภาพ  - 9 9 

 

หมายเหตุ : ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบุคลากรในส่วน
โครงการพิเศษ รวมจ านวน 80 คน เป็นพนักงานรายวันจ านวน 1 
คน และพนักงานประจ า จ านวน 79 คน  
 

 จ านวนบุคลากรของบริษัทย่อย 
บริษัทฯ มีจ านวนพนักงานในบริษทัย่อยรวมทั้งสิ้น 390 คน ดังนี ้

  ปี 2563 

จ านวนผู้บริหาร (คน)  13 
พนักงานปฏิบัติการ (คน)   377 

 

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ
ผู้อ านวยการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงาน
ของบริษัทย่อย

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และลักษณะผลตอบแทน 
ส าหรับการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย 
เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสบทบกองทุนประกันสังคม เงิน
สบทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่
ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การ
แข่งขัน และตลาดแรงงาน บริษัทฯ ก าหนด ให้มีสวัสดิการ 
ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัว 
สวัสดิการด้านสายตา เป็นต้น 
 ค่าตอบแทนของบริษัทฯ  

 ปี 2563 

จ านวนพนักงาน (คน)  326 
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)  183.48 

 
 ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย 

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทย่อย จะจ่ายในลักษณะ 
เช่นเดียวกับบริษัท รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงาน
บริษัทย่อยดังนี ้

 ปี 2563 

จ านวนพนกังาน (คน)  390 
ค่าตอบแทน (ล้านบาท) * 130.72 

 

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย รวมผู้บริหารจ านวน 13 รายแล้ว  
 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญใน
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา  
 

สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมใน 
การท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยด าเนินการตามมาตรการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุ 
ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการ
ท างาน ซึ่งในปี 2562 และปี 2563 พนักงานในกลุ่มบริษัท เกิด

อุบัติเหตุจากการท างาน, เจ็บป่วยจากการท างาน และการลา
ป่วย มีรายะเอียดดังนี้  

 ปี 2562 ปี 2563 

การเกิดอุบัตเิหตจุากการท างาน  - 2 
การเจ็บป่วยจากการท างาน 
(หยุดงานเกิน 3 วัน)   

- - 

 
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความ
แตกต่างและน าหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการ
ด าเนินงานท่ีเน้นการสร้างคุณค่ารว่ม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 (Human Rights Awards 2020) 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญด้านการเคารพและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและอนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ EA Human Rights 
Commitment, จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งถูกรวบรวม
เป็นคู่มือบริษัทฯ และน าหลักสิทธิมนุษยชนผสมผสานเข้ากับอัต
ลักษณ์ของคนอีเอ หรือ EA DNA ด้านการท างานเป็นทีม 
(Synergy) โดยคนอีเอต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล้าสื่อสารในเรื่องงานหรือปัญหาของงานที่ก าลัง
เผชิญอยู่อย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยชัดเจน สม่ าเสมอ กล้าตั้ง
ค าถามและแสดงความเห็นอย่างให้เกียรติและจริงใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน เปิดใจรับฟังความเห็นในมุมมองที่
แตกต่าง ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมแรงร่วมใจ
ท างานเป็นทีมบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย เช่น 
อายุ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ประสานพลังท างานให้ส าเร็จเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน โดยน าอัตลักษณ์คนอีเอเช่ือมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนารายบุคคล การวางแผนพัฒนา
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพิจารณาปรับเงินเดือนและ
โบนัสประจ าปี รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเข้าเป็น
สมาชิกกองทรัสต์ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (8)  หน้าที่ 72



8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ส าหรับผูบ้ริหาร ประกอบด้วย 

เงินเดือน, เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) 
 ปี 2563 

จ านวนผู้บริหาร (คน)  5 
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)  52.68 
หมายเหตุ * รวมผู้บริหารที่ เขา้-ออก ระหว่างปแีล้ว 
 

ค่าตอบแทนอื่น 
 ค่าตอบแทนที่ เป็นตั วเ งินอื่ น  อาทิ  เ งินสบทบกองทุน

ประกันสังคม และเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (โดยจ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ของเงินเดือน) เป็นดังนี้   

 ปี 2563 

จ านวนผู้บริหาร (คน)  5 
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม  
(บาท)  

27,450 

เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)  1.95 
หมายเหตุ * รวมผู้บริหารที่ เขา้-ออก ระหว่างปแีล้ว 
 

บุคคลากร 
จ านวนพนักงาน ผลตอบแทน และลักษณะผลตอบแทน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 326 
คน โดยรวมบุคลากรในส่วนโครงการพิเศษ (ไม่รวมผู้บริหาร 
กรรมการ และที่ปรึกษา)   
 จ านวนบุคลากรของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน (คน) 

 
หน่วยงาน 

พนักงาน 
รายวัน/ 
ชั่วคราว 

พนักงาน 
ประจ า 

รวม 

ฝ่ายเลขานุการ 
Compliance  
และบรหิารสัญญา 

- 6 6 

ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม - 6 6 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
บริหารความเสี่ยง 

- 3 3 

ฝ่ายบัญชี 3 10 13 

 
หน่วยงาน 

พนักงาน 
รายวัน/ 
ช่ัวคราว 

พนักงาน 
ประจ า 

รวม 

ฝ่ายการเงิน 1 5 6 
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และ
วางแผนการลงทุน 

- 6 6 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และพัฒนาระบบ 

- 5 5 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - 6 6 
ฝ่ายบรหิารส านักงาน - 20 20 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 4 4 
ฝ่ายคณุภาพมาตรฐาน 
ISO อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

- 8 8 

ฝ่ายขาย และวางแผน
การตลาด 

- 4 4 

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 1 8 9 
ฝ่ายโรงงาน 10 131 141 
ฝ่ายควบคมุคุณภาพ  - 9 9 

 

หมายเหตุ : ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบุคลากรในส่วน
โครงการพิเศษ รวมจ านวน 80 คน เป็นพนักงานรายวันจ านวน 1 
คน และพนักงานประจ า จ านวน 79 คน  
 

 จ านวนบุคลากรของบริษัทย่อย 
บริษัทฯ มีจ านวนพนักงานในบริษทัย่อยรวมทั้งสิ้น 390 คน ดังนี ้

  ปี 2563 

จ านวนผู้บริหาร (คน)  13 
พนักงานปฏิบัติการ (คน)   377 

 

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ
ผู้อ านวยการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงาน
ของบริษัทย่อย

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และลักษณะผลตอบแทน 
ส าหรับการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย 
เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสบทบกองทุนประกันสังคม เงิน
สบทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่
ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การ
แข่งขัน และตลาดแรงงาน บริษัทฯ ก าหนด ให้มีสวัสดิการ 
ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัว 
สวัสดิการด้านสายตา เป็นต้น 
 ค่าตอบแทนของบริษัทฯ  

 ปี 2563 

จ านวนพนักงาน (คน)  326 
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)  183.48 

 
 ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย 

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทย่อย จะจ่ายในลักษณะ 
เช่นเดียวกับบริษัท รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงาน
บริษัทย่อยดังนี ้

 ปี 2563 

จ านวนพนกังาน (คน)  390 
ค่าตอบแทน (ล้านบาท) * 130.72 

 

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย รวมผู้บริหารจ านวน 13 รายแล้ว  
 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญใน
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา  
 

สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมใน 
การท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยด าเนินการตามมาตรการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุ 
ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการ
ท างาน ซึ่งในปี 2562 และปี 2563 พนักงานในกลุ่มบริษัท เกิด

อุบัติเหตุจากการท างาน, เจ็บป่วยจากการท างาน และการลา
ป่วย มีรายะเอียดดังนี้  

 ปี 2562 ปี 2563 

การเกิดอุบัตเิหตจุากการท างาน  - 2 
การเจ็บป่วยจากการท างาน 
(หยุดงานเกิน 3 วัน)   

- - 

 
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความ
แตกต่างและน าหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการ
ด าเนินงานท่ีเน้นการสร้างคุณค่ารว่ม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2563 (Human Rights Awards 2020) 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญด้านการเคารพและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและอนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ EA Human Rights 
Commitment, จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งถูกรวบรวม
เป็นคู่มือบริษัทฯ และน าหลักสิทธิมนุษยชนผสมผสานเข้ากับอัต
ลักษณ์ของคนอีเอ หรือ EA DNA ด้านการท างานเป็นทีม 
(Synergy) โดยคนอีเอต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล้าสื่อสารในเรื่องงานหรือปัญหาของงานที่ก าลัง
เผชิญอยู่อย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยชัดเจน สม่ าเสมอ กล้าตั้ง
ค าถามและแสดงความเห็นอย่างให้เกียรติและจริงใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน เปิดใจรับฟังความเห็นในมุมมองที่
แตกต่าง ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมแรงร่วมใจ
ท างานเป็นทีมบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย เช่น 
อายุ เพศ เช้ือชาติ ศาสนา เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ประสานพลังท างานให้ส าเร็จเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน โดยน าอัตลักษณ์คนอีเอเช่ือมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนารายบุคคล การวางแผนพัฒนา
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพิจารณาปรับเงินเดือนและ
โบนัสประจ าปี รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเข้าเป็น
สมาชิกกองทรัสต์ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (8)  หน้าที่ 73

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการด าเนินงานที่ส่งเสริมด้าน
มนุษยชนที่ส าคัญ เช่น  โครงการ EASE Organic ซึ่งเป็น
โครงการที่ส่งเสริมความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเคารพและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างสม่ าเสมอตลอดมา 

 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริษัท 
บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ และ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้
จัดเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรในอนาคตที่
มุ่งสู่ความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ธุรกิจสถานีประจุอัดไฟฟ้า ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้า ธุรกิจเรือโดยสารไฟฟ้า ธุรกิจแบตเตอรี่และระบบเก็บกัก
พลังงานความจุสูง และธุรกิจอื่นๆ โดยให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้ทันต่อความต้องการและ
การขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล บริษัทได้ก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบกลุ่มอีเอ (EA 
Group) เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มอีเอ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาก าลังคนและความเช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านต่างๆ ท าให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ เช่น การร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาก าลังคน และความ
เช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และระบบเก็บกัก
พลังงานไฟฟ้าของประเทศกับส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) , 
การลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงจ านวน  15 
สถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในระดับปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึ กษาด้ านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ และระบบอัตโนมัติ ตลอดทั้งเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้และ

พัฒนาก าลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นผลทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ และประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาก าลังคนรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ด้านการวางแผนอัตราก าลังคนและสรรหาบุคลากรผู้มี
ศักยภาพจากภายนอก ในปี 2563 บริษัทฯ ได้น าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (Pay for Performance) มาใช้ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมตามผลการปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพที่
สามารถรับผิดชอบงานที่ยากและซับซ้อนขึ้น และพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรในรูปแบบ 360 องศา จัดท า
ทักษะและความสามารถ (Competency) ที่จ าเป็น รวมทั้ง
จัดตั้งกองทรัสต์เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งในการให้ผลตอบแทนระยะ
ยาวและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วมเพื่อ
การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 

 การคิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ  
เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการคิดสร้างนวัตกรรมและ

คุณค่าใหม่ๆ ที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตร่วมกัน
อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโครงการ EA Inside EA ซึ่งเป็น
โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2563 มีโครงการที่ได้รับรางวัล 
จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่ 

(1) โครงการ การปรับปรุงกระบวนการเพื่อรักษาต้นทุนการ
ผลิตไบโอดีเซลให้มีคุณลักษณะใหม่ตามประกาศของ
กรมธุรกิจพลังงาน “เรื่องก าหนด ลักษณะและคุณภาพ
ของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 
พ.ศ. 2562” 

(2) โครงการ การปรับเปลี่ยนค่าควบคุมอุณหภูมิในการฟอก
สีน้ ามันปาล์มดิบ เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตน้ ามันปาล์มกึ่ง
บริสุทธ์ิ 

(3) โครงการ การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
(4) โครงการ การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดค่าใช้จ่ายซ่อม

บ ารุง 
(5) โครงการ EBI-QC LABORATORY 4.0 
(6) โครงการ ลดการใช้กระดาษ 
 

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

โดยน าเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในงานทรัพยากรบุคคล
เพื่อสร้างอีเอให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  ซึ่งในปี 2563 ได้เริ่มจัด
อบรมให้แก่พนักงานด้วยวิธีจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Learning) ในหลักสูตร “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-
Corruption)” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 232 คน และจะ
ขยายการจัดอบรมไปยังบริษัทย่อยของบริษัทฯ และหลักสูตร
อื่นๆ ตามแผนงานที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมด้วยวิธีจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาหรือสถานที่
ในการเข้าเรียนและสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาตนเองใน
ยุคดิจิทัล ในปี 2563 พนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ยที่ 12.54 
ช่ัวโมง /คน /ปี คิดเป็น 100% ของเป้าหมายการอบรมต่อปีของ
พนักงาน (12 ช่ัวโมง/คน/ปี) 

มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการท างานเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจ ลดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า (Lean) ด้าน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบบริการที่ใช้
ร่วมกัน (Shared Services) และน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน ได้แก่ การน า Robotic 
Process Automation (RPA) มาใช้ในกระบวนการท างาน และ
น าระบบดิจิทัลมาใช้งานทรัพยากรบุคคล จัดท าแผนงานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศและจัด
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้บริษัทสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานที่
หน่วยงานอ่ืนหรือต่างประเทศเป็นการช่ัวคราว (Secondment) 
ปัจจุบันมีพนักงาน Secondee จ านวน 24 คน 

 
นอกจากนี้ ยังได้วางแผนสืบทอดต าแหน่งส าคัญ มีโครงการ

ผู้บริหารรุ่นใหม่ (Executive Program) ซึ่งเป็นโครงการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน
ภายนอก รวมทั้งการสร้างทักษะ และผลักดันให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานจริง น าระบบการบริหารสาย
อาชีพและการหมุนเวียนงานมาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพ
ได้ปฏิบัติงานในโครงการหรือหน่วยงานต่างๆ  ในกลุ่มอีเอและ
ร่วมเติบโตไปกับบริษัทฯ ในโครงการ Create your own 
journey 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการด าเนินงานที่ส่งเสริมด้าน
มนุษยชนที่ส าคัญ เช่น  โครงการ EASE Organic ซึ่งเป็น
โครงการที่ส่งเสริมความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเคารพและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างสม่ าเสมอตลอดมา 

 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริษัท 
บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ และ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้
จัดเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรในอนาคตที่
มุ่งสู่ความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ธุรกิจสถานีประจุอัดไฟฟ้า ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้า ธุรกิจเรือโดยสารไฟฟ้า ธุรกิจแบตเตอรี่และระบบเก็บกัก
พลังงานความจุสูง และธุรกิจอื่นๆ โดยให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้ทันต่อความต้องการและ
การขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล บริษัทได้ก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบกลุ่มอีเอ (EA 
Group) เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มอีเอ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาก าลังคนและความเช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านต่างๆ ท าให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรช้ันน าทั้งในและต่างประเทศ เช่น การร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาก าลังคน และความ
เช่ียวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และระบบเก็บกัก
พลังงานไฟฟ้าของประเทศกับส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) , 
การลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงจ านวน  15 
สถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในระดับปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึ กษาด้ านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ และระบบอัตโนมัติ ตลอดทั้งเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้และ

พัฒนาก าลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นผลทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ และประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาก าลังคนรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ด้านการวางแผนอัตราก าลังคนและสรรหาบุคลากรผู้ มี
ศักยภาพจากภายนอก ในปี 2563 บริษัทฯ ได้น าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (Pay for Performance) มาใช้ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมตามผลการปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพที่
สามารถรับผิดชอบงานท่ียากและซับซ้อนข้ึน และพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรในรูปแบบ 360 องศา จัดท า
ทักษะและความสามารถ (Competency) ที่จ าเป็น รวมทั้ง
จัดตั้งกองทรัสต์เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งในการให้ผลตอบแทนระยะ
ยาวและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วมเพื่อ
การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 

 การคิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ  
เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการคิดสร้างนวัตกรรมและ

คุณค่าใหม่ๆ ที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตร่วมกัน
อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโครงการ EA Inside EA ซึ่งเป็น
โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2563 มีโครงการที่ได้รับรางวัล 
จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่ 

(1) โครงการ การปรับปรุงกระบวนการเพื่อรักษาต้นทุนการ
ผลิตไบโอดีเซลให้มีคุณลักษณะใหม่ตามประกาศของ
กรมธุรกิจพลังงาน “เรื่องก าหนด ลักษณะและคุณภาพ
ของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 
พ.ศ. 2562” 

(2) โครงการ การปรับเปลี่ยนค่าควบคุมอุณหภูมิในการฟอก
สีน้ ามันปาล์มดิบ เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตน้ ามันปาล์มกึ่ง
บริสุทธ์ิ 

(3) โครงการ การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
(4) โครงการ การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดค่าใช้จ่ายซ่อม

บ ารุง 
(5) โครงการ EBI-QC LABORATORY 4.0 
(6) โครงการ ลดการใช้กระดาษ 
 

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

โดยน าเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในงานทรัพยากรบุคคล
เพื่อสร้างอีเอให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  ซึ่งในปี 2563 ได้เริ่มจัด
อบรมให้แก่พนักงานด้วยวิธีจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Learning) ในหลักสูตร “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-
Corruption)” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 232 คน และจะ
ขยายการจัดอบรมไปยังบริษัทย่อยของบริษัทฯ และหลักสูตร
อื่นๆ ตามแผนงานที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมด้วยวิธีจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาหรือสถานที่
ในการเข้าเรียนและสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาตนเองใน
ยุคดิจิทัล ในปี 2563 พนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ยที่ 12.54 
ช่ัวโมง /คน /ปี คิดเป็น 100% ของเป้าหมายการอบรมต่อปีของ
พนักงาน (12 ช่ัวโมง/คน/ปี) 

มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการท างานเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจ ลดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า (Lean) ด้าน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบบริการที่ใช้
ร่วมกัน (Shared Services) และน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน ได้แก่ การน า Robotic 
Process Automation (RPA) มาใช้ในกระบวนการท างาน และ
น าระบบดิจิทัลมาใช้งานทรัพยากรบุคคล จัดท าแผนงานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศและจัด
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้บริษัทสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานที่
หน่วยงานอ่ืนหรือต่างประเทศเป็นการช่ัวคราว (Secondment) 
ปัจจุบันมีพนักงาน Secondee จ านวน 24 คน 

 
นอกจากนี้ ยังได้วางแผนสืบทอดต าแหน่งส าคัญ มีโครงการ

ผู้บริหารรุ่นใหม่ (Executive Program) ซึ่งเป็นโครงการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน
ภายนอก รวมทั้งการสร้างทักษะ และผลักดันให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานจริง น าระบบการบริหารสาย
อาชีพและการหมุนเวียนงานมาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพ
ได้ปฏิบัติงานในโครงการหรือหน่วยงานต่างๆ  ในกลุ่มอีเอและ
ร่วมเติบโตไปกับบริษัทฯ ในโครงการ Create your own 
journey 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการมี
บรรษัทภิบาล หรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้น าหลักการก ากับ
ดูแลกิจการ ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจต่อ 
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย  และผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี “คู่มือบริษัท”1 ซึ่งประกอบด้วย 
วัฒนธรรมองค์กร  (วิสัยทัศน์ ,  พันธกิจ ,  ค่ าความนิยม) , 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ, จรรยาบรรณกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน, การก ากับดูแลกิจการ, ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ 
ท าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการ
ในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการบริษัท 
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ที่ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมให้
เผยแพร่คู่มือบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทราบ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และก าหนดมีการ
ทบทวนคู่มือบริษัททุกปี  
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และได้ก าหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท าหน้าที่
ก ากับดูแล รักษามาตรฐานการปฏิบัติ ทบทวน และปรับปรุง ให้
มีความสอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

                                                           
1   -  อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552  
     (วันที ่25 พฤษภาคม 2552)  
   -  ฉบับปรับปรุงแก้ไข อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)  
   
 

 

 
 

แนวทางการปฏิบัตหิลักการก ากับดูแลที่ดี 
 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้ 
1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ 
 สิทธิในการซื้อขายโอนหุ้น 
 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารบริษัทฯ อย่าง

ครบถ้วน 
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ 
 สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ 
 สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลของการ

ตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจัยพืน้ฐานของบริษัทฯ ได้แก ่
(1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือ

บางส่วนท่ีส าคัญ ให้แก่บุคคลอื่น 
(2) การซื้ อ หรือรั บโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อ

บริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัทฯ 
 

 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจ 
ของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุน 

(4) การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
บริษัทฯ หรือข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

(5) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัทฯ 
(6) การควบ หรือเลิกบริษัทฯ 
(7) การออกหุ้นกู้ 
(8) รายการพิเศษอื่นๆ ที่มิใช่รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ 

 สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ สิทธิในการ
เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษิัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

2.) การประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน มีโอกาสอย่างเต็มที่
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม 
โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับทุกราย และจะไม่กระท าการ
ใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ 
ของบริษัทฯ หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยด าเนินการ
ต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

 สถานที่ในการจัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ของการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น 
ที่เ ข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 
14.00 น. จัดที่โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขที่ 486 
ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ 
รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถขนส่งสาธารณะต่างๆ  และได้
ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริม
นักลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต.    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วน 
ทันเวลา เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระใน
การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มี
การเพิ่มวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบต่างๆ ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่ 
น้อยกว่า 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่ 
www.energyabsolute.co.th และจัดส่งเอกสารล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 7 วัน ส าหรับวาระปกติ และ 14 วัน 
ส าหรับวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้ช้ีแจง
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และหนังสือมอบ
ฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือ
เชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้ ส าหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 16 วัน ก่อนวันประชุม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล 

 บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่าง
ชัดเจนในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และช้ีแจงให้ผู้ถือ
หุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการ
ประชุม เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และส่งค าถาม
เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ 
พร้อมทั้งแจ้งช่ือที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้  
โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้ 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการมี
บรรษัทภิบาล หรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้น าหลักการก ากับ
ดูแลกิจการ ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจต่อ 
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย  และผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี “คู่มือบริษัท”1 ซึ่งประกอบด้วย 
วัฒนธรรมองค์กร  (วิสัยทัศน์ ,  พันธกิจ ,  ค่ าความนิยม) , 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ, จรรยาบรรณกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน, การก ากับดูแลกิจการ, ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ 
ท าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการ
ในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการบริษัท 
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ที่ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมให้
เผยแพร่คู่มือบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทราบ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และก าหนดมีการ
ทบทวนคู่มือบริษัททุกปี  
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และได้ก าหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ท าหน้าที่
ก ากับดูแล รักษามาตรฐานการปฏิบัติ ทบทวน และปรับปรุง ให้
มีความสอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

                                                           
1   -  อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552  
     (วันที ่25 พฤษภาคม 2552)  
   -  ฉบับปรับปรุงแก้ไข อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)  
   
 

 

 
 

แนวทางการปฏิบัตหิลักการก ากับดูแลที่ดี 
 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้ 
1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ 
 สิทธิในการซื้อขายโอนหุ้น 
 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารบริษัทฯ อย่าง

ครบถ้วน 
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ 
 สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ 
 สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลของการ

ตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจัยพืน้ฐานของบริษัทฯ ได้แก ่
(1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมด หรือ

บางส่วนท่ีส าคัญ ให้แก่บุคคลอื่น 
(2) การซื้ อ หรือรั บโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อ

บริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัทฯ 
 

 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจ 
ของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุน 

(4) การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
บริษัทฯ หรือข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

(5) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัทฯ 
(6) การควบ หรือเลิกบริษัทฯ 
(7) การออกหุ้นกู้ 
(8) รายการพิเศษอื่นๆ ที่มิใช่รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ 

 สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ สิทธิในการ
เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษิัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

2.) การประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน มีโอกาสอย่างเต็มที่
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม 
โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับทุกราย และจะไม่กระท าการ
ใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ 
ของบริษัทฯ หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยด าเนินการ
ต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

 สถานที่ในการจัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ของการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น 
ที่เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 
14.00 น. จัดที่โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขที่ 486 
ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ 
รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถขนส่งสาธารณะต่างๆ  และได้
ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริม
นักลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต.    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วน 
ทันเวลา เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระใน
การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มี
การเพิ่มวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบต่างๆ ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่ 
น้อยกว่า 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่ 
www.energyabsolute.co.th และจัดส่งเอกสารล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 7 วัน ส าหรับวาระปกติ และ 14 วัน 
ส าหรับวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้ช้ีแจง
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และหนังสือมอบ
ฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือ
เชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้ ส าหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 16 วัน ก่อนวันประชุม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล 

 บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่าง
ชัดเจนในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และช้ีแจงให้ผู้ถือ
หุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการ
ประชุม เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และส่งค าถาม
เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ 
พร้อมทั้งแจ้งช่ือที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้  
โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 77

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)   
ส านักเลขานกุารบริษัท  
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9  

(ต่อ 19131, 19133)   
โทรสาร : 0 2248 2493 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการ  และการให้ความยินยอมของผู้
ได้รับการเสนอช่ือ โดยเปิดโอกาสให้เสนอช่ือล่วงหน้า 3 
เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีคณะกรรมการสรร
หา พิจารณาแบบฟอร์มเพื่อเสนอช่ือบุคคลเข้าเพื่อรับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดการรับเสนอระเบียบวาระ, เสนอ 
ช่ือบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และส่ง
ค าถามมายังบริษัทฯ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ก าหนดการเสนอระเบียบวาระ, เสนอช่ือ
บุคคล ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 63 
(ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 บริษัทฯ เปิด
โอกำสให้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
เป็นกรรมกำรบริษัท และเสนอระเบียบวำระ พร้อมทั้ง
ส่งค ำถำม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 15 ม.ค. 64) 
เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส ซึ่งแบบการเสนอ
เพิ่มวาระ และเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สามารถ 
download ได้จาก website ของบริษัทฯ โดยในปี 2563 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ 

 ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับ
การช้ีแจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ 
หรือฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับวาระในการประชุม นโยบาย 
ผลการด า เนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบ
ประจ าปีของผู้สอบบัญชีภายนอก นโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หรือเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้น
เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้ ระบุรายการเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้ระบบ Application 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแบบ Online โดยสามารถดูคู่มือการใช้
งานได้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการเลือกผู้แทนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าท าหน้าที่กรรมการในการดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และแยกบัตรลงคะแนน
เสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบท้ัง
ที ่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

 จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ 

 ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ ประธาน-
กรรมการสรรหา ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการ- 
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมครบ
ทุกท่าน 

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียน
โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก
ในการประชุมและท าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 
 

 

 เลขานุการบริษัท จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เพื่อน าส่งต่อตลาด -
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับ -
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน 
นับจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ 

 ในปี 2563 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (Annual General Meeting 
Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้คะแนน 
ร้อยละ 100 เป็นปีท่ี 4   

 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม :  
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ 
ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้ง 
นักลงทุนรายย่อย  นักลงทุนสถาบัน ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการใช้สิทธิของตน ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
 

1.) นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลให้มีการก าหนดนโยบายที่ใช้
ในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุก
ราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
(Insider Trading) 

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการน า
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังน้ี 
1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้
ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อท าการซื้อ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูล
นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน   

2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของ
บุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท า
การนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับโอน
หลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ด าเนินการดังกล่าว จะมี
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 
10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
นอกจากนี้  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
จะต้องจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวจ านวน 1 ชุด 
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่
ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน 
และจะต้องไม่ท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน 
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนท่ีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะ
เปิดเผยสู่สาธารณชน  และหลังการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันท าการ รวมถึงห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นราย 
ไตรมาส 

 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 78



 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)   
ส านักเลขานกุารบริษัท  
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9  

(ต่อ 19131, 19133)   
โทรสาร : 0 2248 2493 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการ  และการให้ความยินยอมของผู้
ได้รับการเสนอช่ือ โดยเปิดโอกาสให้เสนอช่ือล่วงหน้า 3 
เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีคณะกรรมการสรร
หา พิจารณาแบบฟอร์มเพื่อเสนอช่ือบุคคลเข้าเพื่อรับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดการรับเสนอระเบียบวาระ, เสนอ 
ช่ือบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และส่ง
ค าถามมายังบริษัทฯ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ก าหนดการเสนอระเบียบวาระ, เสนอช่ือ
บุคคล ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 63 
(ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 บริษัทฯ เปิด
โอกำสให้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
เป็นกรรมกำรบริษัท และเสนอระเบียบวำระ พร้อมทั้ง
ส่งค ำถำม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 15 ม.ค. 64) 
เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส ซึ่งแบบการเสนอ
เพิ่มวาระ และเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สามารถ 
download ได้จาก website ของบริษัทฯ โดยในปี 2563 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ 

 ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับ
การช้ีแจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ 
หรือฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับวาระในการประชุม นโยบาย 
ผลการด า เนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบ
ประจ าปีของผู้สอบบัญชีภายนอก นโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หรือเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้น
เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้ ระบุรายการเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้ระบบ Application 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแบบ Online โดยสามารถดูคู่มือการใช้
งานได้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการเลือกผู้แทนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าท าหน้าที่กรรมการในการดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และแยกบัตรลงคะแนน
เสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบท้ัง
ที ่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

 จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ 

 ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ ประธาน-
กรรมการสรรหา ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการ- 
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมครบ
ทุกท่าน 

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียน
โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก
ในการประชุมและท าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 
 

 

 เลขานุการบริษัท จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เพื่อน าส่งต่อตลาด -
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับ -
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน 
นับจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ 

 ในปี 2563 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (Annual General Meeting 
Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้คะแนน 
ร้อยละ 100 เป็นปีท่ี 4   

 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม :  
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ 
ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้ง 
นักลงทุนรายย่อย  นักลงทุนสถาบัน ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการใช้สิทธิของตน ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
 

1.) นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลให้มีการก าหนดนโยบายที่ใช้
ในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุก
ราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
(Insider Trading) 

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการน า
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังน้ี 
1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้
ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อท าการซื้อ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูล
นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน   

2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของ
บุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท า
การนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับโอน
หลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ด าเนินการดังกล่าว จะมี
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 
10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
นอกจากนี้  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
จะต้องจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวจ านวน 1 ชุด 
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่
ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน 
และจะต้องไม่ท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน 
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนท่ีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะ
เปิดเผยสู่สาธารณชน  และหลังการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันท าการ รวมถึงห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นราย 
ไตรมาส 

 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 79

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ที่ ยั งไม่ ได้ เปิดเผยสารสนเทศ 
ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น  
นอกจากนี้บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้อง 
หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้สารสนเทศภายในที่ส าคัญของ
บริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของ
ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความ
ระมัดระวังรักษาความลับและสารสนเทศภายในท านอง
เดียวกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
 

 การถือหลักทรัพย์ของบริษัท  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิ
เสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และอย่างน้อย 1 
วันหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว  

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่
ยั ง ไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้ อ -ขาย โอน -รับโอน 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดท าและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก ากับ
ดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยเปิดเผย 
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่ เปิดเผยซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
ทั้งหมดแล้ว 

 
 
 
 
 

 
ตารางรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ ในปี 2563 

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ชื่อ - สกุล 
จ านวนหุ้น  จ านวนหุ้น  

หมายเหตุ 
6 ม.ค.63 31 ธ.ค. 63 เพ่ิม / (ลด) ระหว่างปี  

กรรมการ 
 1.  นายสมใจนึก เองตระกูล - - - - 
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย  876,436,386  876,436,386  - - 
  โดย Trustee  632,770,000  632,770,000  - - 
  โดยคูส่มรส 24,983,607   24,983,607  - - 

 3.  นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 74,968,316 74,968,316 - - 
  
  

โดย Custodian 
โดยคูส่มรส 

25,000,000 
23,232,787 

25,000,000 
25,823,087 

- 
2,590,300 

- 
- 

 4.  นายวุฒิเลิศ เจียรนลิกุลชัย 15,332,849 15,332,849 - - 
 5.  นายสุธรรม ส่งศริ ิ 1,650,000 1,300,000 (350,000) - 
6. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสจุริต - - - - 
7. ม.ร.ว.บวรฉตัร ฉัตรชัย - - - - 

 

ชื่อ - สกุล 
จ านวนหุ้น  จ านวนหุ้น  

หมายเหตุ 
6 ม.ค.63 31 ธ.ค. 63 เพ่ิม / (ลด) ระหว่างปี  

กรรมการ (ต่อ) 
8. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 1,140,000 1,140,000 - - 
9. นายสมบรูณ์ อาหุนยั 10,093,951 8,293,951 (1,800,000) - 
10. นายอมรศักดิ ์ นพรัมภา - - - - 
11. นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ์ N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2563 
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563 
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล - N/A N/A - 
ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)  
 1.  นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 74,968,316 74,968,316 - - 
  โดย Custodian  25,000,000 25,000,000 -  - 
  โดยคูส่มรส 23,232,787 25,823,087 2,590,300 - 
2. นางสาวไอลดา  N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2563 
 อุ่นเจริญพรพัฒน์     

3. นายอนุภาพ ลลีารัศมีพาณิชย ์ N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2563 
4. นายวสุ  กลมเกลี้ยง N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2563 
5. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง - - - - 

 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2563 
 
ทั้งนี้ หากผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้ 
บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และหาก
การกระท าผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 242 บุคคลผู้กระท าการ
ฝ่าฝืนรายดังกล่าว อาจมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 
 

2.) นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด  

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท ารายการที่เกี่ยวโยงกันรายการนั้น
จะต้องเป็นไปตามเ ง่ือนไขการค้ าทั่ ว ไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกและค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วน
ในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้อง
ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก่อนน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น 
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 การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ที่ ยั งไม่ ได้ เปิดเผยสารสนเทศ 
ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น  
นอกจากนี้บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้อง 
หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้สารสนเทศภายในที่ส าคัญของ
บริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของ
ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความ
ระมัดระวังรักษาความลับและสารสนเทศภายในท านอง
เดียวกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
 

 การถือหลักทรัพย์ของบริษัท  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิ
เสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และอย่างน้อย 1 
วันหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว  

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่
ยั ง ไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้ อ -ขาย โอน -รับโอน 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดท าและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก ากับ
ดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยเปิดเผย 
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่ เปิดเผยซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
ทั้งหมดแล้ว 

 
 
 
 
 

 
ตารางรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ ในปี 2563 

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ชื่อ - สกุล 
จ านวนหุ้น  จ านวนหุ้น  

หมายเหตุ 
6 ม.ค.63 31 ธ.ค. 63 เพ่ิม / (ลด) ระหว่างปี  

กรรมการ 
 1.  นายสมใจนึก เองตระกูล - - - - 
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย  876,436,386  876,436,386  - - 
  โดย Trustee  632,770,000  632,770,000  - - 
  โดยคูส่มรส 24,983,607   24,983,607  - - 

 3.  นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 74,968,316 74,968,316 - - 
  
  

โดย Custodian 
โดยคูส่มรส 

25,000,000 
23,232,787 

25,000,000 
25,823,087 

- 
2,590,300 

- 
- 

 4.  นายวุฒิเลิศ เจียรนลิกุลชัย 15,332,849 15,332,849 - - 
 5.  นายสุธรรม ส่งศริ ิ 1,650,000 1,300,000 (350,000) - 
6. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสจุริต - - - - 
7. ม.ร.ว.บวรฉตัร ฉัตรชัย - - - - 

 

ชื่อ - สกุล 
จ านวนหุ้น  จ านวนหุ้น  

หมายเหตุ 
6 ม.ค.63 31 ธ.ค. 63 เพ่ิม / (ลด) ระหว่างปี  

กรรมการ (ต่อ) 
8. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 1,140,000 1,140,000 - - 
9. นายสมบรูณ์ อาหุนยั 10,093,951 8,293,951 (1,800,000) - 
10. นายอมรศักดิ ์ นพรัมภา - - - - 
11. นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ์ N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2563 
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563 
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล - N/A N/A - 
ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)  
 1.  นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 74,968,316 74,968,316 - - 
  โดย Custodian  25,000,000 25,000,000 -  - 
  โดยคูส่มรส 23,232,787 25,823,087 2,590,300 - 
2. นางสาวไอลดา  N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2563 
 อุ่นเจริญพรพัฒน์     

3. นายอนุภาพ ลลีารัศมีพาณิชย ์ N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2563 
4. นายวสุ  กลมเกลี้ยง N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2563 
5. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง - - - - 

 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2563 
 
ทั้งนี้ หากผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้ 
บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และหาก
การกระท าผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 242 บุคคลผู้กระท าการ
ฝ่าฝืนรายดังกล่าว อาจมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 
 

2.) นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด  

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท ารายการที่เกี่ยวโยงกันรายการนั้น
จะต้องเป็นไปตามเ ง่ือนไขการค้ าทั่ ว ไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกและค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วน
ในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้อง
ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก่อนน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น 
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการ

ถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้
เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไว้ในรายงานประจ าปีอย่างละเอียด 

 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น 
จึงท าให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อตรวจสอบรายการ
เกี่ยวโยงกัน 

 
3.) การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ  ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนก าหนด โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่ง
ส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับ
แต่วันท่ีได้รับรายงาน 
 
หมวดที่ 3 : การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม 
และยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ เป็นหลัก โดยก าหนดเป็นนโยบาย และมาตรการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.) นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 
 ผู้ถือหุ้น : มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ

และมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจาก
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของ
บริษัทฯ  เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่
จ าเป็นโดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม 

 ลูกค้า : มุ่งมั่นการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความ 
พึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อ
ทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ 
ยังได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน า
ผลที่ได้จากการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้า และ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด ดังต่อไปนี้ 
1. โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของ

บริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัด
ต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม 

2. ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับ
ลูกค้า 

3. รักษามาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

4. ยินดีรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไข
อย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจ ากัด หรือต้องใช้เวลาใน
การแก้ปัญหาต้องรีบแจ้งข้อมูล และสถานะของการ
แก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้ ง
ความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ 

5. ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึง
การกระท าท่ีเป็นการไม่สุจริต จากลูกค้า 

 คู่ค้า : มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทาง
การค้า ด้วยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า 
และสร้างความเช่ือถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้ อย่างชัดเจน การปฏิบัติต่อ
คู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้) ดังนี ้
1. ปฏิบัติตามเ ง่ือนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่าง

เคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง / 
เจรจากับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยา
ความเสียหายอย่างเป็นธรรม 

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

3. จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงาน 
หรือกระบวนการผลิต ที่ขัดต่อกฎหมาย และ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม 

4. ค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

6. เจรจาและท าสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอา
เปรียบคู่สัญญา ค านึงถึงช่ือเสียงและภาพพจน์ของ
บริษัทฯ  

 เจ้าหนี้ : มุ่งมั่นปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด ควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
ให้กับเจ้ าหนี้กู้ ยื มทุกประเภทอย่ างครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินและ
การค้ าประกันต่างๆ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน ในกรณี
มีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ 
บริษัทจะแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขในเบื้องต้น 

 พนักงาน : มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทนการ
แต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ 
เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน 
และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน 

 คู่แข่งทางการค้า : มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทาง
การค้าโดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี ้
1. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ

กล่าวหาในทางร้าย  

2. ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริต 

3. ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการ
แข่งขันอย่างเคร่งครัด 

4. ไม่ท าความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขัน หรือบุคคลใดที่มี
ลักษณะเป็นการลด หรือจ ากัดการแข่งขันทางการค้า 

5. ค านึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการ
ด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า 

6. ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : 

มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี  โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
คุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
และสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อ
สังคมโดยธรรม โดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน 
สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ดังนี้ 
1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ 
รวมทั้ง ผลักดันให้มีการน าระบบการจัดการตาม
มาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ 
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

3. สื่อสารท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์ เกี่ยวกับสถานะ
และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่
ปิดบังข้อเท็จจริง 

4. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 82



 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการ

ถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้
เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไว้ในรายงานประจ าปีอย่างละเอียด 

 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น 
จึงท าให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อตรวจสอบรายการ
เกี่ยวโยงกัน 

 
3.) การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ  ตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนก าหนด โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่ง
ส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับ
แต่วันท่ีได้รับรายงาน 
 
หมวดที่ 3 : การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม 
และยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ เป็นหลัก โดยก าหนดเป็นนโยบาย และมาตรการ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.) นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 
 ผู้ถือหุ้น : มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ

และมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจาก
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของ
บริษัทฯ  เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่
จ าเป็นโดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม 

 ลูกค้า : มุ่งมั่นการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความ 
พึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อ
ทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ 
ยังได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน า
ผลที่ได้จากการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้า และ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด ดังต่อไปนี้ 
1. โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของ

บริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัด
ต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม 

2. ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับ
ลูกค้า 

3. รักษามาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

4. ยินดีรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไข
อย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจ ากัด หรือต้องใช้เวลาใน
การแก้ปัญหาต้องรีบแจ้งข้อมูล และสถานะของการ
แก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้ ง
ความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ 

5. ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึง
การกระท าท่ีเป็นการไม่สุจริต จากลูกค้า 

 คู่ค้า : มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทาง
การค้า ด้วยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า 
และสร้างความเช่ือถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้ อย่างชัดเจน การปฏิบัติต่อ
คู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้) ดังนี ้
1. ปฏิบัติตามเ ง่ือนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่าง

เคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง / 
เจรจากับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยา
ความเสียหายอย่างเป็นธรรม 

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

3. จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงาน 
หรือกระบวนการผลิต ที่ขัดต่อกฎหมาย และ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม 

4. ค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

6. เจรจาและท าสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอา
เปรียบคู่สัญญา ค านึงถึงช่ือเสียงและภาพพจน์ของ
บริษัทฯ  

 เจ้าหนี้ : มุ่งมั่นปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด ควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
ให้กับเจ้ าหนี้กู้ ยื มทุกประเภทอย่ างครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินและ
การค้ าประกันต่างๆ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน ในกรณี
มีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ 
บริษัทจะแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขในเบื้องต้น 

 พนักงาน : มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทนการ
แต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ 
เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน 
และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน 

 คู่แข่งทางการค้า : มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทาง
การค้าโดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี ้
1. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการ

กล่าวหาในทางร้าย  

2. ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริต 

3. ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการ
แข่งขันอย่างเคร่งครัด 

4. ไม่ท าความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขัน หรือบุคคลใดที่มี
ลักษณะเป็นการลด หรือจ ากัดการแข่งขันทางการค้า 

5. ค านึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการ
ด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า 

6. ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : 

มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี  โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
คุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
และสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อ
สังคมโดยธรรม โดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน 
สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ดังนี้ 
1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ 
รวมทั้ง ผลักดันให้มีการน าระบบการจัดการตาม
มาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ 
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

3. สื่อสารท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์ เกี่ยวกับสถานะ
และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่
ปิดบังข้อเท็จจริง 

4. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 83

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

2.) นโยบายในการบริหารความเสี่ยง : 
 ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบ

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับช้ันที่
ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ทั้งจากการด าเนินธุรกิจ และ
จากการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดย
ให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่
ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกัน โดยการน าระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการ
วางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมถึ งการมุ่ งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 ก าหนดแนวทางป้องกัน และ/หรือ ลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรเทา หรือหลีกเลี่ยง
ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการทุจริตคอร์รัปช่ัน ที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 

3.) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน : 
การบริหารด้ านความปลอดภั ย  อา ชีวอนามั ย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นความรับผิดชอบขั้น
พื้นฐาน และเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนา
องค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตาม
น โ ยบ าย ด้ า น คว า มป ลอด ภั ย  อ า ชี ว อน า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม ในการท างาน ดังนี ้

 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย
เนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจัง
ของบุคลากรทุกคน รวมท้ังจ ากัดและควบคุมความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น 
ในการระงับเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ระมัดระวัง 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ใน
เรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และน ามาตรฐานการ
จัดการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ 

 จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน บรรเทา และ
ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อ
สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การ
บริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย 

 มีระเบียบปฏิบัติ แผนการด าเนินการ และการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอใน
เรื่องความปลอดภัยในการท างาน เพื่อป้องกันอันตราย
อันอาจเกิดจากการท างาน หรือโรคภัยต่างๆ 

 จัดให้มีการด าเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 

 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างท่ี
สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน 
จัดให้มีการฝึกอบรม การซักซ้อม และควบคุมให้เกิดการ
ใช้งานอย่างถูกต้อง 

 ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัด
ให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.) นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยได้ก าหนด
นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดังน้ี 
 ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
 มุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ 
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง 

กับข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 

5.) นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทรัพย์สินทางปัญญา2 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทและมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ รวมทั้งไม่สนับสนุนการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาของบริษัทฯ เมื่อพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ  ซึ่ง
รวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 

 การใช้ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะอนุญาต
ให้ใช้เฉพาะที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานของบริษัทฯ เท่านั้น 

 การน าผลงาน หรือข้อมูลซึ่ งเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคล 
ภายนอกที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น 
 

                                                           
2 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2557 

6.) การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการ
ของบริษัทฯ ต้ังอยู่ 
บริษัทฯ เห็นความส าคัญของการความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
แวดล้อม จึงมีแนวปฏิบัติ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ
ของชุมชนแวดล้อม เ ช่น  จัดท าแบบสอบถามส ารวจ
เกษตรกร เพื่อท าให้เข้าถึงข้อมูลชุมชน ความคาดหวังของ
ชุมชน ส่งเสริมการบริโภคผลผลิตอินทรีย์ 
 

7.) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักจริยธรรม 
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งการรณรงค์และปลูกฝัง
ค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในบริษัทฯ 
เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีจิตส านึก รวมทั้งความ
มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม เพียงพอส าหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน การก าหนดความรับผิดชอบ แนวทาง
ปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการต่างๆ ที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้นกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ีอาจเกิดขึ้นกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้รับ
การพิจารณาและปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
และรอบคอบ 
บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการอธิบาย  
ท าความเข้าใจ และการสื่อสารถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ให้แก่  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนพนักงานในทุก
ระดับช้ันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อ
ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
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2.) นโยบายในการบริหารความเสี่ยง : 
 ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบ

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับช้ันที่
ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ทั้งจากการด าเนินธุรกิจ และ
จากการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดย
ให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่
ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกัน โดยการน าระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการ
วางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมถึ งการมุ่ งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 ก าหนดแนวทางป้องกัน และ/หรือ ลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรเทา หรือหลีกเลี่ยง
ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการทุจริตคอร์รัปช่ัน ที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 

3.) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน : 
การบริหาร ด้ านความปลอดภัย  อา ชีวอนามั ย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นความรับผิดชอบขั้น
พื้นฐาน และเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนา
องค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตาม
น โ ยบ าย ด้ าน คว า มป ลอด ภั ย  อ า ชี ว อน า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม ในการท างาน ดังนี ้

 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย
เนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจัง
ของบุคลากรทุกคน รวมทั้งจ ากัดและควบคุมความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น 
ในการระงับเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ระมัดระวัง 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ใน
เรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และน ามาตรฐานการ
จัดการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ 

 จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน บรรเทา และ
ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อ
สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การ
บริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย 

 มีระเบียบปฏิบัติ แผนการด าเนินการ และการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอใน
เรื่องความปลอดภัยในการท างาน เพื่อป้องกันอันตราย
อันอาจเกิดจากการท างาน หรือโรคภัยต่างๆ 

 จัดให้มีการด าเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 

 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างท่ี
สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน 
จัดให้มีการฝึกอบรม การซักซ้อม และควบคุมให้เกิดการ
ใช้งานอย่างถูกต้อง 

 ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัด
ให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.) นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยได้ก าหนด
นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดังน้ี 
 ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
 มุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ 
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง 

กับข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 

5.) นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทรัพย์สินทางปัญญา2 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทและมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ รวมทั้งไม่สนับสนุนการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาของบริษัทฯ เมื่อพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ  ซึ่ง
รวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 

 การใช้ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะอนุญาต
ให้ใช้เฉพาะที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานของบริษัทฯ เท่านั้น 

 การน าผลงาน หรือข้อมูลซึ่ งเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคล 
ภายนอกที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น 
 

                                                           
2 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2557 

6.) การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการ
ของบริษัทฯ ต้ังอยู่ 
บริษัทฯ เห็นความส าคัญของการความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
แวดล้อม จึงมีแนวปฏิบัติ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ
ของชุมชนแวดล้อม เ ช่น  จัดท าแบบสอบถามส ารวจ
เกษตรกร เพื่อท าให้เข้าถึงข้อมูลชุมชน ความคาดหวังของ
ชุมชน ส่งเสริมการบริโภคผลผลิตอินทรีย์ 
 

7.) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักจริยธรรม 
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งการรณรงค์และปลูกฝัง
ค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในบริษัทฯ 
เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีจิตส านึก รวมทั้งความ
มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม เพียงพอส าหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน การก าหนดความรับผิดชอบ แนวทาง
ปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการต่างๆ ที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้นกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ีอาจเกิดขึ้นกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้รับ
การพิจารณาและปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
และรอบคอบ 
บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการอธิบาย  
ท าความเข้าใจ และการสื่อสารถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ให้แก่  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนพนักงานในทุก
ระดับช้ันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อ
ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 85

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ด าเนินการหรือยอมรับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดย
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

2. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ตลอดจน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการด้านการ
ป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันบรรลุตามนโยบายที่
ก าหนดไว ้

3. บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลัก
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยจะต้องจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบไม่ให้เกิดขึ้นในการด าเนิน
ธุรกิจ 

4. บริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบน หรือสนับสนุนการให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการก ากับดูแลและการ
ควบคุมการบริจาคต่างๆ ทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล การ
บริจาคให้พรรคการเมือง การให้หรือรับของขวัญหรือของ
ก านัล การให้หรือรับเงินสนับสนุน ตลอดจนผลตอบแทน
หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้การท ารายการเหล่านี้มี
ความโปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท
ฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ
และเอกชนด าเนินการที่ไม่เหมาะสม 

5. บริษัทฯ จะต้องจัด ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
เหมาะสม และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบ  

6. บริษัทฯ จะต้องสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ 
ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯ 
ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ท่ีต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ  

7. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่
โปร่งใส ถูกต้องแม่นย า และเช่ือถือได้ 

8. บริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารที่ดีและมี
ความหลากหลาย เพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ัน
จากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย โดยมีหลักประกันให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง 
โดยไม่ให้ถูกลงโทษที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้ง และ
รวมถึ งการแต่งตั้ งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่ อท าการ
ตรวจสอบและติดตามทุกเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ันที่
ได้รับการแจ้งอย่างใกล้ชิด 

 
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในทุกระดับช้ัน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
และกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันนี้  รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาล
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ 
ตลอดจนระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทฯ 
และ/หรือ แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก าหนดขึ้นต่อไป 
โดยจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
1. บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างและ

รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกร่วมกันว่าการทุจริตคอร์รัปช่ัน
นั้นเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าการทุจริตคอร์รัปช่ัน
นั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม 
 

 

2. ไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงถึงการให้หรือรับสินบน หรือการติด
สินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
2.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ สิ่งของใน

ลักษณะท านองเดียวกัน กับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของตนทั้ง
ในหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน 

2.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจ หรือ ชักน าให้
เกิดการงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จ าเป็นต้องรับทรัพย์สิน สิ่งของ 
ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
ข้อบังคับและ/หรือนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทรัพย์สิน สิ่งของ 
ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่
กันในหน้าที่การงานนั้น ควรมีราคาไม่มากและ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส 

2.3 ไม่ ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจหรือ ชักน าในการ
ตัดสินใจ หรือมีผลท าให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ
ทางการค้าเสมือนกับท่ีปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ การ
ให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่
มากจนเกินปกติวิสัย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

2.4 ไม่เป็นตัวกลางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการเสนอ
เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษใดๆ ท่ีมิควร
ได้ หรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่
ก าหนดไว ้
 
 
 

3. ในการด า เนินงานทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับ
หน่วยงานภาครัฐนั้น ห้ามให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และ 
ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง โดยตระหนักอยู่เสมอว่ากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อาจมี
เง่ือนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ดังนั้นการ
ติดต่องานกับหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

4. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะท ากับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน จะต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

5. การใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรองในทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ 
แต่ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้  และให้ เ ป็นไปตามที่ก าหนดใน
จรรยาบรรณ 

6. การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้ 
6.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ส าหรับ

บริจาคเพื่อการกุศลนั้น ต้องด าเนินการในนามบริษัทฯ 
เท่านั้น และต้องเป็นมูลนิธิ  องค์กรสาธารณกุศล 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล วัด หรือองค์กรเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ  

6.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวนั้นสามารถ
กระท าได้แต่ต้องไม่ท าให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นไปโดย
ทุจริต หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบ 

7. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ น้ัน จะต้องระบุช่ือในนามบริษัทฯ เท่านั้น 
และต้องมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
หรือเพื่อช่ือเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 

8. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในความ
เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่มี
นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่
ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม 
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1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ด าเนินการหรือยอมรับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดย
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

2. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ตลอดจน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการด้านการ
ป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันบรรลุตามนโยบายที่
ก าหนดไว ้

3. บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลัก
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยจะต้องจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบไม่ให้เกิดขึ้นในการด าเนิน
ธุรกิจ 

4. บริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบน หรือสนับสนุนการให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการก ากับดูแลและการ
ควบคุมการบริจาคต่างๆ ทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล การ
บริจาคให้พรรคการเมือง การให้หรือรับของขวัญหรือของ
ก านัล การให้หรือรับเงินสนับสนุน ตลอดจนผลตอบแทน
หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้การท ารายการเหล่านี้มี
ความโปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท
ฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ
และเอกชนด าเนินการที่ไม่เหมาะสม 

5. บริษัทฯ จะต้องจัด ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
เหมาะสม และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบ  

6. บริษัทฯ จะต้องสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ 
ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯ 
ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ท่ีต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ  

7. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่
โปร่งใส ถูกต้องแม่นย า และเช่ือถือได้ 

8. บริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารที่ดีและมี
ความหลากหลาย เพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ัน
จากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย โดยมีหลักประกันให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง 
โดยไม่ให้ถูกลงโทษที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้ง และ
รวมถึ งการแต่งตั้ งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่ อท าการ
ตรวจสอบและติดตามทุกเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ันที่
ได้รับการแจ้งอย่างใกล้ชิด 

 
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในทุกระดับช้ัน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
และกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันนี้  รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาล
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ 
ตลอดจนระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทฯ 
และ/หรือ แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก าหนดขึ้นต่อไป 
โดยจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
1. บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างและ

รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกร่วมกันว่าการทุจริตคอร์รัปช่ัน
นั้นเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าการทุจริตคอร์รัปช่ัน
นั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม 
 

 

2. ไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงถึงการให้หรือรับสินบน หรือการติด
สินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
2.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ สิ่งของใน

ลักษณะท านองเดียวกัน กับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของตนทั้ง
ในหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน 

2.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจ หรือ ชักน าให้
เกิดการงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จ าเป็นต้องรับทรัพย์สิน สิ่งของ 
ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
ข้อบังคับและ/หรือนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทรัพย์สิน สิ่งของ 
ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่
กันในหน้าที่การงานนั้น ควรมีราคาไม่มากและ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส 

2.3 ไม่ ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านัลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจหรือ ชักน าในการ
ตัดสินใจ หรือมีผลท าให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ
ทางการค้าเสมือนกับท่ีปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ การ
ให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่
มากจนเกินปกติวิสัย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

2.4 ไม่เป็นตัวกลางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการเสนอ
เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษใดๆ ท่ีมิควร
ได้ หรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่
ก าหนดไว ้
 
 
 

3. ในการด า เนินงานทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับ
หน่วยงานภาครัฐนั้น ห้ามให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และ 
ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง โดยตระหนักอยู่เสมอว่ากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อาจมี
เง่ือนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ดังนั้นการ
ติดต่องานกับหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

4. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะท ากับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน จะต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

5. การใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรองในทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ 
แต่ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ และให้ เ ป็นไปตามที่ก าหนดใน
จรรยาบรรณ 

6. การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้ 
6.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ส าหรับ

บริจาคเพื่อการกุศลนั้น ต้องด าเนินการในนามบริษัทฯ 
เท่านั้น และต้องเป็นมูลนิธิ  องค์กรสาธารณกุศล 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล วัด หรือองค์กรเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ  

6.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวนั้นสามารถ
กระท าได้แต่ต้องไม่ท าให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นไปโดย
ทุจริต หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบ 

7. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ น้ัน จะต้องระบุช่ือในนามบริษัทฯ เท่านั้น 
และต้องมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
หรือเพื่อช่ือเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 

8. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในความ
เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่มี
นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่
ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม 
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9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือ จะต้องแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบโดยทันที 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยไม่
ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าใดๆ ที่เข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้
ปรึกษาผู้ที่มีท าหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว ้

10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรของ
บริษัทฯ ที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้
ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) 
การกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยไม่ มีการ
ด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส เช่น ลด
ต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ
คอร์รัปช่ัน เป็นต้น แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ 
ต้องสูญเสียประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ  

11. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันที่กระท าโดยกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นการ
กระท าผิดจริยธรรมและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้กระท า
การดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบข้อบังคับ ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโทษทาง
กฎหมายด้วย 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในการเผยแพร่ ความรู้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ของบริษัทฯ ท้ังบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการจัดท า 
“คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 
พร้อมทั้งท าการจัดอบรมภายในบริษัท ( In-house Training) 
เกี่ยวกับคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมท้ังมีการประเมินความรู้
ความเข้าใจ เป็นประจ าทุกปี และสื่อสารไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ 
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน พร้อมทั้งประกาศ
นโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ทั้งนี้ ในปี 
2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
– 30 มิถุนายน 2566 

8.) นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ 
จึงก าหนดนโยบายในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อ
สงสัย หรือพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ หรือเหตุต้องสงสัยที่อาจจะมีการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียด
หลักฐานต่างๆ ได้ท่ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ 

เงื่อนไข และการพิจารณารับการเร่ืองร้องเรียน/ การแจ้ง
เบาะแส 
1) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความ

ชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะน าสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

3) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็น
ความลับ และเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ร้องเรียน 

4) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหน้าข้อเท็จจริงแล้ว 
จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 

5) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ 
และบุคคลภายนอก 

 
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส 
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท าที่
สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้ง
เบาะแสได้รับความเดือดร้อน และสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้ 
 
 
 

 

 จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน :  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 

 ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) 
chairman.audit.com@energyabsolute.co.th 

การด าเนินการ 
1. แจ้งความคืบหน้า/ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ 

ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ท่ีอยู่ ที่ติดต่อได้ 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียด

เกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยอันกระทบ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับ 

 

  
9.) การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่รับจ้าง

ท างานให้แก่บริษัทฯ 
บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใด ที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่า
จะโดยการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่
ท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ
กระท าการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่บุคคลนั้น 
 ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่า

ด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานก ากับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุ
อันควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 
 

 ให้ถ้อยค า ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่
ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของ
รัฐ หรือหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อประโยชน์ ในการ
พิจารณา หรือตรวจสอบ กรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืน
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 
1.) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ท่ัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้มีข้อมูลที่เช่ือถือได้และเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจ โดยก าหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
และฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการติดต่อ 
สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่ เป็น
ประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน, นักวิเคราะห์ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 88



 

9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือ จะต้องแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบโดยทันที 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยไม่
ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าใดๆ ที่เข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้
ปรึกษาผู้ที่มีท าหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว ้

10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรของ
บริษัทฯ ที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้
ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) 
การกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยไม่ มีการ
ด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส เช่น ลด
ต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ
คอร์รัปช่ัน เป็นต้น แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ 
ต้องสูญเสียประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ  

11. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันที่กระท าโดยกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นการ
กระท าผิดจริยธรรมและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้กระท า
การดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบข้อบังคับ ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโทษทาง
กฎหมายด้วย 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในการเผยแพร่ ความรู้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ของบริษัทฯ ท้ังบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการจัดท า 
“คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 
พร้อมทั้งท าการจัดอบรมภายในบริษัท ( In-house Training) 
เกี่ยวกับคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมท้ังมีการประเมินความรู้
ความเข้าใจ เป็นประจ าทุกปี และสื่อสารไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ 
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน พร้อมทั้งประกาศ
นโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ทั้งนี้ ในปี 
2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
– 30 มิถุนายน 2566 

8.) นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ 
จึงก าหนดนโยบายในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อ
สงสัย หรือพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ หรือเหตุต้องสงสัยที่อาจจะมีการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียด
หลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ 

เงื่อนไข และการพิจารณารับการเร่ืองร้องเรียน/ การแจ้ง
เบาะแส 
1) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความ

ชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะน าสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

3) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็น
ความลับ และเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ร้องเรียน 

4) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหน้าข้อเท็จจริงแล้ว 
จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 

5) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ 
และบุคคลภายนอก 

 
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส 
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท าที่
สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้ง
เบาะแสได้รับความเดือดร้อน และสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้ 
 
 
 

 

 จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน :  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 

 ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) 
chairman.audit.com@energyabsolute.co.th 

การด าเนินการ 
1. แจ้งความคืบหน้า/ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ 

ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ท่ีอยู่ ที่ติดต่อได้ 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียด

เกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยอันกระทบ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับ 

 

  
9.) การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่รับจ้าง

ท างานให้แก่บริษัทฯ 
บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใด ที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่า
จะโดยการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่
ท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ
กระท าการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่บุคคลนั้น 
 ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่า

ด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานก ากับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุ
อันควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 
 

 ให้ถ้อยค า ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่
ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของ
รัฐ หรือหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อประโยชน์ ในการ
พิจารณา หรือตรวจสอบ กรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืน
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 
1.) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ท่ัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้มีข้อมูลที่เช่ือถือได้และเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจ โดยก าหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
และฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการติดต่อ 
สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่ เป็น
ประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน, นักวิเคราะห์ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 89

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่า
เทียม เป็นธรรม  และทั่ วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสาร
หลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community 
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ โดยสื่อสารการแถลงผลประกอบการประจ าไตรมาส 
การแถลงแผนงานในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่
ส าคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิ
ในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และอนุกรรมการชุด
ต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ 
เป็นต้น 
 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 
 บริษัทฯ จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจ าป ี

 บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้
นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่
ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบ
การเงินเพียงอย่างเดียว 

 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการ
ไว้ในรายงานประจ าปี  

 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและ
จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่าน
มา ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ - 

คณะกรรมการชุดย่อย”บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการ
และผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี ้   
 รายงานเมื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

ครั้งแรก 
 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมี 

ส่วนได้เสีย 
 
2.) ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน 
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มี
ความเป็นอิสระ มีความรู้  ความช านาญ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง  
 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย
ใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีราย
เดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
สองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้น
จากการปฏิบัติหน้าท่ี3  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้
นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม ตามหลักความระมัดระวัง 
ถูกต้อง และครบถ้วน เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลการ

                                                           
3 แนวปฏิบัติที่ นป. 5/2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนในตลาดทุนและ

การผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

 

ด าเนินงานตามความเป็นจริง และจัดให้มีการรายงานผล
การด าเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างโปร่งใส
และเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แต่งตั้ง 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความ
น่าเช่ือถือ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
รวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย สามารถเช่ือถือได้ 
 

การเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง   
บริษัทฯ ก าหนดให้รวบรวมและจัดท าจรรยาบรรณ นโยบาย 
แนวปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด “จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ”4 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1.) สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 การไม่เลือกปฏิบัติ : เคารพสิทธิมนุษยชน ค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกันทาง
เพศ และยึดหลักความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด 
 
 

                                                           
4  อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2557 
    

 การคุ้มครองแรงงาน :  
1) ไม่บังคับใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่

กฎหมายก าหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจ จ้างแรงงงานเด็ก
ที่อายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ต้องจัดให้
แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก าหนดทุก
ประการ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการท างานอย่างเหมาะสม 

2) ไม่ ไห้ลูกจ้างหญิงท างานในลักษณะที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีที่
ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความ
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด 

3) การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน 

 การไม่บังคับใช้แรงงาน : ไม่ใช้หรือรับประโยชน์จากการ
บังคับแรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึง
การลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคาม
ข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความ
รุนแรงไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ 

 ค่าจ้างและผลประโยชน์ : ด าเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่า
ท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่
ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ต่ ากว่า
อัตราที่กฎหมายก าหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา 
หรือผลประโยชน์อื่นใด ลูกจ้างต้องได้รับตรงตาม
ก าหนดเวลา ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการอย่าง
เหมาะสม 

 ระยะเวลาท างาน : ไม่ให้ลูกจ้างท างานเป็นเวลานานเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนด โดยจัดให้มีระยะเวลาพักใน
ระหว่างวันปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในการท างาน
ล่วงเวลาหรือการท างานในวันหยุดต้องเป็นการสมัครใจ
ของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลา ไม่น้อย
กว่าที่กฎหมายก าหนด 

 มีระบบการประเมินผล การ ให้ผลตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน การให้รางวัล  และบทลงโทษ ซึ่งอยู่บน
พื้นฐานของความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถ
อธิบายได้ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 90



 

และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่า
เทียม เป็นธรรม  และทั่ วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสาร
หลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community 
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ โดยสื่อสารการแถลงผลประกอบการประจ าไตรมาส 
การแถลงแผนงานในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่
ส าคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิ
ในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และอนุกรรมการชุด
ต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ 
เป็นต้น 
 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 
 บริษัทฯ จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจ าป ี

 บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้
นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่
ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบ
การเงินเพียงอย่างเดียว 

 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการ
ไว้ในรายงานประจ าปี  

 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและ
จ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่าน
มา ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ - 

คณะกรรมการชุดย่อย”บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการ
และผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี ้   
 รายงานเมื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

ครั้งแรก 
 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมี 

ส่วนได้เสีย 
 
2.) ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน 
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มี
ความเป็นอิสระ มีความรู้  ความช านาญ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง  
 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย
ใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีราย
เดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
สองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้น
จากการปฏิบัติหน้าท่ี3  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้
นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม ตามหลักความระมัดระวัง 
ถูกต้อง และครบถ้วน เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลการ

                                                           
3 แนวปฏิบัติที่ นป. 5/2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนในตลาดทุนและ

การผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

 

ด าเนินงานตามความเป็นจริง และจัดให้มีการรายงานผล
การด าเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างโปร่งใส
และเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แต่งตั้ง 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความ
น่าเช่ือถือ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
รวมท้ังระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย สามารถเช่ือถือได้ 
 

การเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง   
บริษัทฯ ก าหนดให้รวบรวมและจัดท าจรรยาบรรณ นโยบาย 
แนวปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี ้
 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด “จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ”4 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1.) สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 การไม่เลือกปฏิบัติ : เคารพสิทธิมนุษยชน ค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกันทาง
เพศ และยึดหลักความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด 
 
 

                                                           
4  อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2557 
    

 การคุ้มครองแรงงาน :  
1) ไม่บังคับใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่

กฎหมายก าหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจ จ้างแรงงงานเด็ก
ที่อายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ต้องจัดให้
แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก าหนดทุก
ประการ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการท างานอย่างเหมาะสม 

2) ไม่ ไห้ลูกจ้างหญิงท างานในลักษณะที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีที่
ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความ
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด 

3) การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน 

 การไม่บังคับใช้แรงงาน : ไม่ใช้หรือรับประโยชน์จากการ
บังคับแรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึง
การลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคาม
ข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความ
รุนแรงไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ 

 ค่าจ้างและผลประโยชน์ : ด าเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่า
ท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่
ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ต่ ากว่า
อัตราท่ีกฎหมายก าหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา 
หรือผลประโยชน์อื่นใด ลูกจ้างต้องได้รับตรงตาม
ก าหนดเวลา ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการอย่าง
เหมาะสม 

 ระยะเวลาท างาน : ไม่ให้ลูกจ้างท างานเป็นเวลานานเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนด โดยจัดให้มีระยะเวลาพักใน
ระหว่างวันปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในการท างาน
ล่วงเวลาหรือการท างานในวันหยุดต้องเป็นการสมัครใจ
ของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลา ไม่น้อย
กว่าที่กฎหมายก าหนด 

 มีระบบการประเมินผล การ ให้ผลตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน การให้รางวัล  และบทลงโทษ ซึ่งอยู่บน
พื้นฐานของความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถ
อธิบายได้ 
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 เปิดโอกาสและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุก
ต าแหน่งท่ีส าคัญ 

 ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวช้ีวัด ในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย โดยท าการประเมินด้วยความยุติธรรม 
เสมอภาค และสามารถอธิบายได้ 

2.) ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 
 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้ ง 
ผลักดันให้มีการน าระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 สื่อสารท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจ
ทั่วไป อย่างทันสถานการณ์กับสถานะ และข้อเท็จจริงใน
การด าเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง 

 มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
ทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
3.) การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจสร้าง

แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด 
 ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความช่ือสัตย์ สุจรติ 

ขยันหมั่นเพียร และมีส านึกรับผดิชอบ 
 เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นจริงทั้งหมด 
 ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใด จาก

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการ
กระท าหรือละเว้นการกระท าใดที่ ไม่ถูกต้อง หรือ
แลกเปลี่ยนกับสิทธิพิ เศษจากบริษัทฯ รวมทั้ งไม่

ด าเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ไม่ใช้อ านาจในต าแหน่ง / หน้าที่ที่มีอยู่ในบริษัทฯ เพื่อ
เอื้อประโยชน์ส่วนตัว 

4.) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท าธุรกรรม 
ของบริษัทฯ 
 หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับองค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

 ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน หรือ ที่เป็นคู่แข่งทาง
การค้ากับบริษัทฯ รวมทั้ง ความสัมพันธ์ หรือธุรกิจ
ส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกัน ที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็น
พนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
หรือเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือท างานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องาน
ในหน้าท่ี 

 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทฯ อันมีผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับ
ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

 
5.) การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัทฯ 
 ไม่ ใช้ข้อมู ลภายใน หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลภายใน แก่

บุคคลภายนอก หรือใช้สารสนเทศที่ส าคัญที่ยังมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ
สื่อมวลชน ในเรื่องหรือข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มี
นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 

 

อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ไม่ ใ ช้ข้อมูลที่ ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใด ที่ขัดต่อกฎหมาย
ก าหนด มาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิ
ชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยห้าม ซื้อ-ขาย โอน-รับ
โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และ
อย่างน้อย 1 วันท าการ หลังการเปิดเผยงบการเงิน
ดังกล่าว 

6.) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของ

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
 เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร 
7.) การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ  
 ปฏิบัติ ตามกฎหมายและระ เบี ยบข้อบั งคับ เรื่ อ ง

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 
 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายกับบริษัทฯ  
 ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ  
 รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง

ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่เข้าถึงระบบข้อมูล
ของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น 

 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงไม่น าทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้
เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษา
ข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม  

8.) การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทาง
การตลาด 
 โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ 

ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรม
ประเพณีอันดีงาม และไม่สร้างความขัดแย้ง 

 ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า 
 รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง

ความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
 รับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่าง

ทันท่วงที กรณีมีข้อจ ากัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ไข
จะต้องแจ้งข้อมูล และสถานการณ์แก้ปัญหาให้ลูกค้า
ทราบในเวลาอันควร และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไข
เป็นระยะๆ  

 ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า อัน
เป็นการกระท าท่ีไม่สุจริต 

9.) การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้) 
 ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลอืกคู่ค้า มีการพิจารณาคู่

ค้าที่ด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 
EA” ซึ่งมีการด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด 
กรณีไม่สามารถปฏิบัติเง่ือนไขได้ ให้แจ้ง / เจรจากับ
คู่สัญญา เพ่ือหาทางแก้ไข และเยียวยา ความเสียหาย
อย่างเป็นธรรม  

 ด าเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่
เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงาน  หรือ
กระบวนการผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม 

 ค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการท่ี
จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ 
พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น 

 เจรจาและท าสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ
คู่สัญญา ค านึงถึงช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ 
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 เปิดโอกาสและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุก
ต าแหน่งท่ีส าคัญ 

 ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวช้ีวัด ในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย โดยท าการประเมินด้วยความยุติธรรม 
เสมอภาค และสามารถอธิบายได้ 

2.) ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 
 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้ ง 
ผลักดันให้มีการน าระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 สื่อสารท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจ
ทั่วไป อย่างทันสถานการณ์กับสถานะ และข้อเท็จจริงใน
การด าเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง 

 มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
ทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
3.) การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจสร้าง

แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด 
 ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความช่ือสัตย์ สุจรติ 

ขยันหมั่นเพียร และมีส านึกรับผดิชอบ 
 เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นจริงทั้งหมด 
 ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใด จาก

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการ
กระท าหรือละเว้นการกระท าใดที่ ไม่ถูกต้อง หรือ
แลกเปลี่ยนกับสิทธิพิ เศษจากบริษัทฯ รวมทั้ งไม่

ด าเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ไม่ใช้อ านาจในต าแหน่ง / หน้าที่ที่มีอยู่ในบริษัทฯ เพื่อ
เอื้อประโยชน์ส่วนตัว 

4.) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท าธุรกรรม 
ของบริษัทฯ 
 หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับองค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

 ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน หรือ ที่เป็นคู่แข่งทาง
การค้ากับบริษัทฯ รวมทั้ง ความสัมพันธ์ หรือธุรกิจ
ส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกัน ที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็น
พนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
หรือเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือท างานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องาน
ในหน้าท่ี 

 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทฯ อันมีผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับ
ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

 
5.) การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัทฯ 
 ไม่ ใช้ข้อมู ลภายใน หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลภายใน แก่

บุคคลภายนอก หรือใช้สารสนเทศที่ส าคัญที่ยังมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ
สื่อมวลชน ในเรื่องหรือข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มี
นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 

 

อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ไม่ ใ ช้ข้อมูลที่ ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใด ที่ขัดต่อกฎหมาย
ก าหนด มาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิ
ชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยห้าม ซื้อ-ขาย โอน-รับ
โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และ
อย่างน้อย 1 วันท าการ หลังการเปิดเผยงบการเงิน
ดังกล่าว 

6.) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของ

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
 เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร 
7.) การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ  
 ปฏิบัติ ตามกฎหมายและระ เบี ยบข้อบั งคับ เรื่ อ ง

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 
 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายกับบริษัทฯ  
 ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ  
 รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง

ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่เข้าถึงระบบข้อมูล
ของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น 

 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงไม่น าทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้
เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษา
ข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม  

8.) การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทาง
การตลาด 
 โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ 

ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรม
ประเพณีอันดีงาม และไม่สร้างความขัดแย้ง 

 ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า 
 รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง

ความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
 รับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่าง

ทันท่วงที กรณีมีข้อจ ากัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ไข
จะต้องแจ้งข้อมูล และสถานการณ์แก้ปัญหาให้ลูกค้า
ทราบในเวลาอันควร และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไข
เป็นระยะๆ  

 ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า อัน
เป็นการกระท าท่ีไม่สุจริต 

9.) การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้) 
 ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลอืกคู่ค้า มีการพิจารณาคู่

ค้าที่ด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 
EA” ซึ่งมีการด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด 
กรณีไม่สามารถปฏิบัติเง่ือนไขได้ ให้แจ้ง / เจรจากับ
คู่สัญญา เพ่ือหาทางแก้ไข และเยียวยา ความเสียหาย
อย่างเป็นธรรม  

 ด าเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่
เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงาน  หรือ
กระบวนการผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม 

 ค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่
จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ 
พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น 

 เจรจาและท าสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ
คู่สัญญา ค านึงถึงช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 93

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

10.) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย 
 ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วย

วิธีการที่ไม่สุจริต 
 ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการ

แข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ไม่ท าความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขัน หรือบุคคลใด ที่มี

ลักษณะเป็นการลด หรือจ ากัดการแข่งขันทางการค้า 
 ค านึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ ในการด าเนิน

ธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า 
 ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
 

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
สรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1.) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกระท าการใดๆ 
อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยยึด
หลักแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการ
ประพฤติปฏิบั ติ  อันก่อ ให้ เ กิ ดความขัดแย้ งด้ าน
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องด าเนินใดๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือ ด ารงต าแหน่ง
ภายนอกบริษัทฯ เช่น เป็น กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา 
ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ 
จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับ
ทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า และ/หรือ 
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตน
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระท า หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือใช้อ านาจหน้าที่ของ
ตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับ
ของขวัญ หรือของก านัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจ
ด้วย ซึ่งอาจน าไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือท าให้
บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทาง
มิชอบ 

2.) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบ และ
รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 
เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โดยไม่เปิดเผยสารสนเทศ
ดังกล่ าว หากไม่มีการ ยินยอมจากผู้ เป็น เจ้ าของ
สารสนเทศ เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเง่ือนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้อง
ปฏิบัติตาม รวมถึงการไม่ เข้าถึงสารสนเทศที่ เป็น
ความลับของบุคคลดังกล่าว ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 
หรือไม่เหมาะสม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผย
สารสนเทศภายในท่ีเป็นความลับ ต่อบุคคลภายนอก ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ-ขาย โอน-
รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศ
ภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ  

3.) การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรับผิดชอบใน
การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องก ากับ จัดการ 
ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ บริษัทฯ อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ โดยต้องบ ารุงรักษา และใช้ทรัพยากรและ
ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและเต็มความสามารถ 

 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดหลักของความ
ประหยัด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งความ
สิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น  

4.) การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรม 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดย

ยึดหลักคุณธรรม และศีลธรรม ที่ศาสนา และสังคม ถือ
เป็นหลักในการปฏิบัติ และไม่ด าเนินการใดที่เป็นการฝ่า
ฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจาก
ฝ่ายจัดการ 
โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการจ านวนไม่

น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ/หรือ มี
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน 
และมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้แก่ 
กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม, 
การบัญชี, การเงิน, ธนาคาร, กฎหมาย, การบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระที่สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระใน
จ านวนที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้
ก าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการ

บริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัท
ต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการ
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งนั้น ให้
พิจารณาจากกรรมการบริษัทท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไป
นั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการ
อิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด กล่าวคือ นิยาม / คุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท มากกว่านิยามกรรมการอิสระของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มี
หน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย
บริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่าย
บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารท าหน้าที่
บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  

 ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคน และประธานกรรมการบริษัท
ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นประธานหรือ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และไม่
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
การก ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับ
บริหารงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ 
เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการ

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 94



 

10.) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย 
 ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วย

วิธีการที่ไม่สุจริต 
 ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการ

แข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ไม่ท าความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขัน หรือบุคคลใด ที่มี

ลักษณะเป็นการลด หรือจ ากัดการแข่งขันทางการค้า 
 ค านึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ ในการด าเนิน

ธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า 
 ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
 

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
สรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1.) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกระท าการใดๆ 
อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยยึด
หลักแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการ
ประพฤติปฏิบั ติ  อันก่อ ให้ เ กิ ดความขัดแย้ งด้ าน
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องด าเนินใดๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือ ด ารงต าแหน่ง
ภายนอกบริษัทฯ เช่น เป็น กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา 
ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ 
จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับ
ทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า และ/หรือ 
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตน
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระท า หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือใช้อ านาจหน้าท่ีของ
ตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับ
ของขวัญ หรือของก านัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจ
ด้วย ซึ่งอาจน าไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือท าให้
บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทาง
มิชอบ 

2.) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบ และ
รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 
เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โดยไม่เปิดเผยสารสนเทศ
ดังกล่ าว หากไม่มีการยินยอมจากผู้ เป็น เจ้ าของ
สารสนเทศ เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเง่ือนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้อง
ปฏิบัติตาม รวมถึงการไม่ เข้าถึงสารสนเทศที่ เป็น
ความลับของบุคคลดังกล่าว ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 
หรือไม่เหมาะสม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผย
สารสนเทศภายในท่ีเป็นความลับ ต่อบุคคลภายนอก ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ-ขาย โอน-
รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศ
ภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ  

3.) การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรับผิดชอบใน
การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้  

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องก ากับ จัดการ 
ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ บริษัทฯ อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ โดยต้องบ ารุงรักษา และใช้ทรัพยากรและ
ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและเต็มความสามารถ 

 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดหลักของความ
ประหยัด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งความ
สิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น  

4.) การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรม 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดย

ยึดหลักคุณธรรม และศีลธรรม ที่ศาสนา และสังคม ถือ
เป็นหลักในการปฏิบัติ และไม่ด าเนินการใดที่เป็นการฝ่า
ฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจาก
ฝ่ายจัดการ 
โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการจ านวนไม่

น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ/หรือ มี
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน 
และมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้แก่ 
กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม, 
การบัญชี, การเงิน, ธนาคาร, กฎหมาย, การบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระที่สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระใน
จ านวนที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้
ก าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการ

บริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัท
ต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการ
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งนั้น ให้
พิจารณาจากกรรมการบริษัทท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไป
นั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการ
อิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด กล่าวคือ นิยาม / คุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท มากกว่านิยามกรรมการอิสระของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มี
หน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย
บริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่าย
บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารท าหน้าที่
บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  

 ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคน และประธานกรรมการบริษัท
ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นประธานหรือ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และไม่
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
การก ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับ
บริหารงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ 
เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการ

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 95

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

บริษัทสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการบริษัทไม่มีท่านใดด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง 

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อท า
หน้าท่ีคัดสรรกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง 

 โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนและหลักเกณฑ์ นิยามและ
ข้อก าหนดของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรู้
ทางด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

1.) คุณสมบัติของกรรมการ 
 มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

 มีความรู้ความสามารถ ประวัติการท างานที่ดี มีความ
เป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ 
มี คุณธรรม  จริ ยธร รม และสามารถเข้ าประ ชุม
คณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ  

 มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่
ส าคัญซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
ได้แก่  
(1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล  
(2) ธุร กิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงาน

ทางเลือก  
(3) มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ท าให้บริษัทฯ 

สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย 
การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น   

(4) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เกิน 4 บริษัท และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่ง
ทางธุรกจิ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการที่ 1) บริษัทอื่นๆ 

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
ได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 กรณีเป็นกรรมการอิสระ5 ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ
เป็นอิสระ ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.8 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ทั้งนี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้อง6 ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนรว่มบริหารงาน7 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน8 ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 

                                                           
5 คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) 
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  กล่าวคือนิยาม/
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อก าหนดของ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
6 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
7 กรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บรหิาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มี
อ านาจลงนามผกูพัน เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่
คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเปน็การลงนามร่วมกับกรรมการราย
อื่น 
8 บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หมายถึง บรษิัทย่อยตั้งแต ่2 บริษัทขึ้นไปที่มี
บริษัทใหญ่เป็นบริษัทฯ เดียวกัน 

 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้ ง ไม่ เป็นหรื อ เคย เป็นผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ9 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่  เว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 
ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

                                                           
9 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามนิยาม หนังสือเวียนที่ กลต.ก.(ว) 11/2552 
เร่ือง การปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือท่ีถือหุ้นเกินร้อย
ละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแขง่ขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

2.) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งเป็นสาม
ส่วนได้ไม่พอดี ให้ออกจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 
โดยกรรมการที่ครบก าหนดวาระ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้
กลับมาด ารงต าแหน่งต่อไปได้ นอกจากการพ้นต าแหน่งตาม
วาระแล้วกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก  
 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
 ศาลมีค าสั่งให้ออก 

 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 96



 

บริษัทสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการบริษัทไม่มีท่านใดด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง 

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อท า
หน้าท่ีคัดสรรกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง 

 โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนและหลักเกณฑ์ นิยามและ
ข้อก าหนดของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรู้
ทางด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

1.) คุณสมบัติของกรรมการ 
 มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

 มีความรู้ความสามารถ ประวัติการท างานที่ดี มีความ
เป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม  จริ ยธร รม และสามารถเข้ าประ ชุม
คณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ  

 มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่
ส าคัญซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
ได้แก่  
(1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล  
(2) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงาน

ทางเลือก  
(3) มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ท าให้บริษัทฯ 

สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย 
การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น   

(4) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เกิน 4 บริษัท และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่ง
ทางธุรกจิ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการที่ 1) บริษัทอื่นๆ 

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
ได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 กรณีเป็นกรรมการอิสระ5 ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ
เป็นอิสระ ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.8 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ทั้งนี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้อง6 ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนรว่มบริหารงาน7 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน8 ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 

                                                           
5 คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) 
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  กล่าวคือนิยาม/
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อก าหนดของ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
6 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
7 กรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บรหิาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มี
อ านาจลงนามผกูพัน เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่
คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเปน็การลงนามร่วมกับกรรมการราย
อื่น 
8 บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หมายถึง บรษิัทย่อยตั้งแต ่2 บริษัทขึ้นไปที่มี
บริษัทใหญ่เป็นบริษัทฯ เดียวกัน 

 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้ ง ไม่ เป็นหรื อ เคย เป็นผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ9 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่  เว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 
ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

                                                           
9 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามนิยาม หนังสือเวียนที่ กลต.ก.(ว) 11/2552 
เร่ือง การปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือท่ีถือหุ้นเกินร้อย
ละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแขง่ขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

2.) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งเป็นสาม
ส่วนได้ไม่พอดี ให้ออกจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 
โดยกรรมการที่ครบก าหนดวาระ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้
กลับมาด ารงต าแหน่งต่อไปได้ นอกจากการพ้นต าแหน่งตาม
วาระแล้วกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก  
 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
 ศาลมีค าสั่งให้ออก 

 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 97

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

3.) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อ

ครั้ง โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ
อาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจ าเป็น 

 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบองค์ประชุม 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ าเป็นเร่งด้วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถ
อภิปรายปัญหาส าคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่ 
อยู่ ในความสนใจ โดยมีการ รายงานให้ประธาน
กรรมการบริหารรับทราบผลการประชุมด้วย 

 บริษัทฯ ก าหนดการประชุมและวาระหลักของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งปี เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคน
ทราบก าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัด
เวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีการก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน 
และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่มีความส าคัญเร่งด่วน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มี
การประชุมคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 8 ครั้ง โดยเป็น
การประชุมประจ ารายไตรมาส 4 ครั้ง, และการประชุม
กรณีพิเศษ อีก 4 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแต่ละครั้งได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่าย
จัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะเสนอข้อมูล และให้เวลา
อย่างเพียงพอท่ีกรรมการจะพิจารณาข้อมูลที่ส าคัญอย่าง

รอบคอบโดยทั่วกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท จะขอให้กรรมการ 
ทุกท่านใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบก่อน รวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด ในการประชุมแต่ละคร้ังได้จัดส่งเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการพิจารณา
เรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่ งท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท
แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการ
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มี
การหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญทางธุรกิจ โดยมีการ
สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ให้
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อน าไป
พัฒนาการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 ในการพิ จ ารณา เ รื่ อ ง เ ข้ า เป็ นวาระการประ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่เสนอเรื่องต่อประธาน
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสและเชิญผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเตมิในฐานะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง 
และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการตรวจสอบซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประชุมระหว่างกันเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

 

4.) อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
 อนุมัติปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริษัท 
 อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง

อนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตราก าลัง
ประจ าปี ซึ่งจัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

 อนุมัติงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสีย และติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหารและ
ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม 

 อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 
 อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัท 
 เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการบริษัทใน

กรณีที่มีกรรมการออกจากต าแหน่งระหว่างปี 
 อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ และการร่วมทุน 
 แต่ งตั้ ง ถอดถอน และเปลี่ ยนแปลง กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย 
 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 อนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนส าหรับประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 อนุมัติแผนการสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง 
 อนุมัตินโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัด

หนี้สูญ หรือการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 
 เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
1. การเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และการได้มา

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทตามที่
กฎหมายและคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

2. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน 
ที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

3. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บริษัท 

4. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

5. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน 
6. การออกหลักทรัพย์ใดๆ นอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
7. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น 
8. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม

ประจ าป ี
9. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
10. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยก ากับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความส าคัญในด้านต่างๆ 

โดยก าหนดรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย 
 

 คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 98



 

3.) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อ

ครั้ง โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ
อาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจ าเป็น 

 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบองค์ประชุม 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ าเป็นเร่งด้วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถ
อภิปรายปัญหาส าคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่ 
อยู่ ในความสนใจ โดยมีการ รายงานให้ประธาน
กรรมการบริหารรับทราบผลการประชุมด้วย 

 บริษัทฯ ก าหนดการประชุมและวาระหลักของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งปี เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคน
ทราบก าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัด
เวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีการก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน 
และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่มีความส าคัญเร่งด่วน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มี
การประชุมคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 8 ครั้ง โดยเป็น
การประชุมประจ ารายไตรมาส 4 ครั้ง, และการประชุม
กรณีพิเศษ อีก 4 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแต่ละครั้งได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่าย
จัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะเสนอข้อมูล และให้เวลา
อย่างเพียงพอท่ีกรรมการจะพิจารณาข้อมูลที่ส าคัญอย่าง

รอบคอบโดยทั่วกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท จะขอให้กรรมการ 
ทุกท่านใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบก่อน รวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด ในการประชุมแต่ละคร้ังได้จัดส่งเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการพิจารณา
เรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่ งท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท
แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการ
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มี
การหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญทางธุรกิจ โดยมีการ
สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ให้
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อน าไป
พัฒนาการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 ในการพิ จ ารณา เ รื่ อ ง เ ข้ า เ ป็ นวาระการประ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่เสนอเรื่องต่อประธาน
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสและเชิญผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเตมิในฐานะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง 
และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการตรวจสอบซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประชุมระหว่างกันเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

 

4.) อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
 อนุมัติปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริษัท 
 อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง

อนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตราก าลัง
ประจ าปี ซึ่งจัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

 อนุมัติงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสีย และติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหารและ
ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม 

 อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 
 อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัท 
 เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการบริษัทใน

กรณีที่มีกรรมการออกจากต าแหน่งระหว่างปี 
 อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ และการร่วมทุน 
 แต่ งตั้ ง ถอดถอน และเปลี่ ยนแปลง กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย 
 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 อนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนส าหรับประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 อนุมัติแผนการสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง 
 อนุมัตินโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัด

หนี้สูญ หรือการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 
 เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
1. การเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และการได้มา

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทตามที่
กฎหมายและคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

2. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน 
ที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

3. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บริษัท 

4. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

5. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน 
6. การออกหลักทรัพย์ใดๆ นอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
7. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น 
8. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม

ประจ าป ี
9. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
10. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยก ากับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความส าคัญในด้านต่างๆ 

โดยก าหนดรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย 
 

 คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 99

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

โครงสร้างคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการชุดย่อย) ของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 :  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 5 คน ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร 5/12 
2 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหาร 11/12 
3 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหาร 11/12 
4 นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบริหาร 11/12 
5 นายสมบูรณ์  อาหุนัย  กรรมการบริหาร 12/12 
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : เลขานุการบริษัท ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา 

           ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร 
1.) พิจารณาและกลั่นกรองทิศทางการด าเนินงาน แผนธุรกิจ และ

กลยุทธ์ ในการด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

2.) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณานโยบายตามที่ก าหนด 
 
 
 
 

 
3.) ก าหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ
กระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด
ของกฎหมาย 

4.) พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ  คู่ มือการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการก ากับ
ดูแลก าหนด 

 

5.) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ งมีระบบการก ากับดูและการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ 

6.) พิจารณาน าเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม 
การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ 
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

7.) พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 

8.) ท าหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ
บริษัท ในการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อประสานงาน 
กับหน่วยงานก ากับดูแลของภาครัฐ  เ ช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 
 
 

9.) พิจารณาวงเงินอนุมัติส าหรับการท ารายการธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ ส าหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท 

10.) พิจารณาเพื่ ออนุมัติ การว่ าจ้ า ง  ย้ าย  ปลด อนุมั ติ
ค่าตอบแทน ของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการก าหนดบทลงโทษ
ทางวินัย การชดใช้ค่าเสียหาย และการอนุมัติการลาออก
ของผู้บริหาร  

11.) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหาร
ทั้งหมด 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจ
แก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่
ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการ
อนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 :  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ดังนี้ 
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 13/13 
2 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 13/13 
3 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 8/13* 
กรรมการออกระหว่างปี 2563   
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล  2/13 
 

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันท่ี 23 เมษายน 2563 
นายนราวุธ  ตันติอนุรักษ์  : ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 100



 

โครงสร้างคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการชุดย่อย) ของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 :  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 5 คน ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร 5/12 
2 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหาร 11/12 
3 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหาร 11/12 
4 นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบริหาร 11/12 
5 นายสมบูรณ์  อาหุนัย  กรรมการบริหาร 12/12 
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : เลขานุการบริษัท ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา 

           ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร 
1.) พิจารณาและกลั่นกรองทิศทางการด าเนินงาน แผนธุรกิจ และ

กลยุทธ์ ในการด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

2.) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณานโยบายตามที่ก าหนด 
 
 
 
 

 
3.) ก าหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ
กระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนด
ของกฎหมาย 

4.) พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ  คู่ มือการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการก ากับ
ดูแลก าหนด 

 

5.) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ งมีระบบการก ากับดูและการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ 

6.) พิจารณาน าเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม 
การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ 
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

7.) พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 

8.) ท าหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ
บริษัท ในการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อประสานงาน 
กับหน่วยงานก ากับดูแลของภาครัฐ  เ ช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 
 
 

9.) พิจารณาวงเงินอนุมัติส าหรับการท ารายการธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ ส าหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท 

10.) พิจารณาเพื่ ออนุมัติ การว่ าจ้ า ง  ย้ าย  ปลด อนุมั ติ
ค่าตอบแทน ของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการก าหนดบทลงโทษ
ทางวินัย การชดใช้ค่าเสียหาย และการอนุมัติการลาออก
ของผู้บริหาร  

11.) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหาร
ทั้งหมด 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจ
แก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่
ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการ
อนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 :  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ดังนี้ 
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 13/13 
2 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 13/13 
3 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 8/13* 
กรรมการออกระหว่างปี 2563   
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล  2/13 
 

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันท่ี 23 เมษายน 2563 
นายนราวุธ  ตันติอนุรักษ์  : ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 101

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้

ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และ 

2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถท าหน้าทีใ่น
ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 

4.) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 
 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วน

ของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงาน
ทางการเงิน 

 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการ
เงินท่ีมีสาระส าคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือ
ผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน 

 สอบทานฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบความเสี่ยงท่ีส าคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
กระบวนการการจัดท างบการเงิน 

2. การควบคุมภายใน 
 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายใน

รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุมความ
เสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน และแนวทางการสื่อสารความส าคัญ
ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
บริษัท 

 สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอ
นั้นฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3. การตรวจสอบภายใน 
 สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี

ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ า เป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 

 สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ 
รวมท้ังพิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส 
(Whistle Blowing) การกระท าผิด และการทุจริต
คอร์ รั ป ช่ันของบริษัทฯ  ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้มั่ น ใจว่ าการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทุกรูปแบบ 

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทที่น าเสนอ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 

 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลบริษัทและผลการติดตามแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท 

 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขใน
กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม 

5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการ
เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
 

 

 

6. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ

เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
7. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและ

พนักงาน 
 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

ผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

8. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ความรับผิดชอบอื่นๆ 
 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข 

 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเลิกสัญญาจ้างผู้สอบ
บัญชีภายนอกได้ หากผู้สอบบัญชีภายนอกไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 
คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้ง ผู้บริหาร
ระดับสูง10 และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามกระบวนการสรรหาที่ก าหนด  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
เลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา 1 คน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 :  คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 5/5 
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 5/5 
3 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 3/5* 
กรรมการออกระหว่างปี 2563   
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล  2/5 

 

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันท่ี 23 เมษายน 2563 
  นางสาวพิมพ์วรา แหลมสุวรรณชื่น : หัวหน้าแผนกฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 
 
 
 

                                                           
10 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจา้หน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 102



 

 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้

ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และ 

2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถท าหน้าทีใ่น
ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 

4.) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 
 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วน

ของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงาน
ทางการเงิน 

 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการ
เงินท่ีมีสาระส าคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือ
ผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน 

 สอบทานฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบความเสี่ยงท่ีส าคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
กระบวนการการจัดท างบการเงิน 

2. การควบคุมภายใน 
 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายใน

รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุมความ
เสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน และแนวทางการสื่อสารความส าคัญ
ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
บริษัท 

 สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอ
นั้นฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3. การตรวจสอบภายใน 
 สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี

ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ า เป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 

 สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติตามคู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ 
รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส 
(Whistle Blowing) การกระท าผิด และการทุจริต
คอร์ รั ป ช่ันของบริษัทฯ  ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้มั่ น ใจว่ าการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทุกรูปแบบ 

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทที่น าเสนอ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 

 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลบริษัทและผลการติดตามแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท 

 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขใน
กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม 

5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการ
เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
 

 

 

6. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ

เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
7. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและ

พนักงาน 
 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

ผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

8. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ความรับผิดชอบอื่นๆ 
 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข 

 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเลิกสัญญาจ้างผู้สอบ
บัญชีภายนอกได้ หากผู้สอบบัญชีภายนอกไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 
คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้ง ผู้บริหาร
ระดับสูง10 และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามกระบวนการสรรหาที่ก าหนด  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
เลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา 1 คน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 :  คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 5/5 
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 5/5 
3 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 3/5* 
กรรมการออกระหว่างปี 2563   
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล  2/5 

 

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันท่ี 23 เมษายน 2563 
  นางสาวพิมพ์วรา แหลมสุวรรณชื่น : หัวหน้าแผนกฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 
 
 
 

                                                           
10 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจา้หน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 103

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1.) พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสม ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี  

2.) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและ
ผู้บริหาร  

3.) พิจารณาให้มีการจัดท าแผนการสืบทอดงาน (Succession 
plan) และทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณี
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงใน
ต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.) พิจารณากรรมการบริษัทกรณีที่ต าแหน่งว่างลง เนื่องจาก 
 ออกตามวาระ - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มี คุณสมบัติ เหมาะสมเ ป็นกรรมการ  เพื่ อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ – 
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะ 
กรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อแต่งตั้งทดแทนต าแหน่งที่
ว่างลง 

5.) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคล
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

6.) พิจารณาให้มีการจัดท าแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนา
ความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่เพื่อให้เข้าใจ
ธุรกิจที่กรรมการบริษัท ด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการ และพัฒนาการต่ างๆ ที่ ส าคัญ เช่น ภาวะ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท  

7.) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต าแหน่งว่างลง 

8.) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่าง
สม่ าเสมอ 

9.) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย 

หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถือหุ้นในการน าเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็น
กรรมการบริษัท 
1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.50 ล้าน
หุ้น) ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้อง
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ก าหนดข้างต้น ณ 
วันที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทและวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท” และส่งถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้น 
จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 

3. บุคคลที่ถูกเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้  
(1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

(2) มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการท างานที่ดี มีความ
เป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ 
มี คุณธ รรมจริ ย ธร รม  และสามารถ เข้ าป ระ ชุม
คณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 

(3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่
ส าคัญ ที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล / ธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า มีความรู้เฉพาะด้านซึ่ง
เป็นประโยชน์ท าให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตาม
แผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี 
การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การ
บริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นต้น และการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

(4) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 
4 บริษัท และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย 
รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 คน โดยประกอบด้วยประธานที่เป็นกรรมการอิสระ และมีสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเลือกสมาชิกของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานของกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร  ฉัตรชัย  ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการอิสระ 

2/2 

2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ 

2/2 

3 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ 

1/2* 

4 นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  2/2 
5 นายอมร  ทรัพย์ทวีกุล กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

กรรมการลาออกระหว่างปี 2563   
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล  1/2 

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันท่ี 23 เมษายน 2563 
นางพรทิพย์ แสงจันทร์ : ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน  
1.) เสนอรูปแบบ โครงสร้าง และหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ กรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
ต่อไป 

2.) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน 
และเหมาะสม กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 
 
 
 

 
 
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการความเป็นธรรม ความสมเหตุผล  โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ 
และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามล าดับต่อไป 
ทั้งนี้การก าหนดค่าตอบแทนมีกรอบแนวทางการพิจารณาและ
ด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ก าหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่า 
คณะกรรมการมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่
ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง  

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 104



 

 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1.) พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสม ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี  

2.) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและ
ผู้บริหาร  

3.) พิจารณาให้มีการจัดท าแผนการสืบทอดงาน (Succession 
plan) และทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณี
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงใน
ต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.) พิจารณากรรมการบริษัทกรณีที่ต าแหน่งว่างลง เนื่องจาก 
 ออกตามวาระ - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มี คุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการ  เพื่ อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ – 
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะ 
กรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อแต่งตั้งทดแทนต าแหน่งที่
ว่างลง 

5.) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคล
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

6.) พิจารณาให้มีการจัดท าแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนา
ความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่เพื่อให้เข้าใจ
ธุรกิจที่กรรมการบริษัท ด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการ และพัฒนาการต่ างๆ ที่ ส าคัญ เช่น ภาวะ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท  

7.) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต าแหน่งว่างลง 

8.) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่าง
สม่ าเสมอ 

9.) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย 

หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถือหุ้นในการน าเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็น
กรรมการบริษัท 
1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.50 ล้าน
หุ้น) ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้อง
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ก าหนดข้างต้น ณ 
วันที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทและวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท” และส่งถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้น 
จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 

3. บุคคลที่ถูกเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้  
(1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

(2) มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการท างานที่ดี มีความ
เป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ 
มี คุณธ รรมจริ ย ธร รม  และสามารถ เข้ าป ระ ชุม
คณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 

(3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่
ส าคัญ ที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล / ธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า มีความรู้เฉพาะด้านซึ่ง
เป็นประโยชน์ท าให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตาม
แผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี 
การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การ
บริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นต้น และการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

(4) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 
4 บริษัท และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย 
รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 คน โดยประกอบด้วยประธานที่เป็นกรรมการอิสระ และมีสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเลือกสมาชิกของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานของกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร  ฉัตรชัย  ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการอิสระ 

2/2 

2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ 

2/2 

3 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ 

1/2* 

4 นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  2/2 
5 นายอมร  ทรัพย์ทวีกุล กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

กรรมการลาออกระหว่างปี 2563   
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล  1/2 

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันท่ี 23 เมษายน 2563 
นางพรทิพย์ แสงจันทร์ : ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน  
1.) เสนอรูปแบบ โครงสร้าง และหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ แก่ กรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
ต่อไป 

2.) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน 
และเหมาะสม กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 
 
 
 

 
 
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการความเป็นธรรม ความสมเหตุผล  โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ 
และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามล าดับต่อไป 
ทั้งนี้การก าหนดค่าตอบแทนมีกรอบแนวทางการพิจารณาและ
ด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ก าหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่า 
คณะกรรมการมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่
ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง  

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 105

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  
ก าหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุด
ย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะขออนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อย จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นงบประมาณในแต่ละปีไว้
โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุม 
ในแต่ละปีที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะวางแผนงาน 
ไว้ล่วงหน้า  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

3. เงินรางวัลประจ าปี หรือโบนัสกรรมการบริษัท 
จะพิจารณาน าเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์จากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยพิจารณาอ้างอิงตามผล
ประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะท าการ
ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนจะท าการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว 

4. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประกอบด้วยเงินเดือน และเงินโบนัส คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน ก าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปี พร้อมกับก าหนดตัวช้ีวัด 
ผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Key 
Performance Indicator : KPI) ซึ่งก าหนดจากผลประกอบการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย และเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามแผน
ธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะท าการประเมินผล โดยวัด
จากผลงานเปรียบเทียบกับ KPI และอ้างอิงเทียบเคียงกับบริษัท
อื่นในธุรกิจเดียวกัน หรือมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุ่มทั่วทั้งองค์กร รวมทั้ง
การก ากับดูแลให้มีระบบ หรือ กระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อขจัด/ลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่าง
เหมาะสม โดยก าหนดองค์ประกอบขอบเขตอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีหน้าที่น าเสนอและให้การสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ต้องมีความรู้ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือความรู้ความ
ช านาญเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการบริหาร
ความเสี่ยง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือก
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวน 6 คน ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอสิระ 3/3 
2 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 3/3 
3 พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ  -/3 
4 นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบริหารความเสี่ยง  3/3 
5 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 
6 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 
7 นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/3 

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท 
 ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
1.) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแล และ

สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนพิจารณาและทบทวน
มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้  

2.) ติดตามการน าไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความ
เสี่ยง และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง

มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูก
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

3.) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบหรืออาจมผีลกระทบตอ่
บริษัทฯ 

4.) สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ก าหนดและ
ทบทวน นโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลที่ดี ก าหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง ให้
ข้อแนะน าและการสนับสนุนที่จ าเป็น ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก าหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทน
ของบริษัทฯ ในการสื่อสารและการด าเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาล ท้ังกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ดังนี ้
 รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 4/4 
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 4/4 
3 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 2/4* 
4 นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 
กรรมการออกระหว่างปี 2563 
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล  2/4 

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันท่ี 23 เมษายน 2563 
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท  

   ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
1.) ก าหนดนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามหลักการก ากับดูแลที่ดีและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
ประกอบด้วย 1.1) ผู้ถือหุ้น 1.2) พนักงาน 1.3) สังคม 1.4) 
คู่ค้า 1.5) เจ้าหนี้ และ 1.6) ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

2.) ด าเนินการติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล 
และความรับผดิชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน าและการ
สนับสนุนท่ีจ าเป็น 
 

 
 

3.) ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก าหนด
ประเด็นท่ีควรปรับปรุง  

4.) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการด าเนินกิจการ
ด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงาน
ภายนอก 

5.) พิจารณาทบทวนและเสนอข้อแก้ไขขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

6.) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 106



 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  
ก าหนดในลักษณะของเบ้ียประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุด
ย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะขออนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อย จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นงบประมาณในแต่ละปีไว้
โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุม 
ในแต่ละปีที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะวางแผนงาน 
ไว้ล่วงหน้า  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

3. เงินรางวัลประจ าปี หรือโบนัสกรรมการบริษัท 
จะพิจารณาน าเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์จากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยพิจารณาอ้างอิงตามผล
ประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะท าการ
ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนจะท าการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว 

4. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประกอบด้วยเงินเดือน และเงินโบนัส คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน ก าหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปี พร้อมกับก าหนดตัวช้ีวัด 
ผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Key 
Performance Indicator : KPI) ซึ่งก าหนดจากผลประกอบการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย และเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามแผน
ธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะท าการประเมินผล โดยวัด
จากผลงานเปรียบเทียบกับ KPI และอ้างอิงเทียบเคียงกับบริษัท
อื่นในธุรกิจเดียวกัน หรือมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุ่มทั่วทั้งองค์กร รวมทั้ง
การก ากับดูแลให้มีระบบ หรือ กระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อขจัด/ลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่าง
เหมาะสม โดยก าหนดองค์ประกอบขอบเขตอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีหน้าที่น าเสนอและให้การสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ต้องมีความรู้ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือความรู้ความ
ช านาญเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการบริหาร
ความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือก
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวน 6 คน ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอสิระ 3/3 
2 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 3/3 
3 พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ  -/3 
4 นายสมโภชน์ อาหุนัย กรรมการบริหารความเสี่ยง  3/3 
5 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 
6 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 
7 นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/3 

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท 
 ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
1.) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแล และ

สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนพิจารณาและทบทวน
มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้  

2.) ติดตามการน าไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความ
เสี่ยง และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง

มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูก
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

3.) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบหรืออาจมผีลกระทบตอ่
บริษัทฯ 

4.) สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ก าหนดและ
ทบทวน นโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลที่ดี ก าหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง ให้
ข้อแนะน าและการสนับสนุนที่จ าเป็น ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก าหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทน
ของบริษัทฯ ในการสื่อสารและการด าเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาล ท้ังกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ดังนี ้
 รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 4/4 
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 4/4 
3 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 2/4* 
4 นายสุธรรม ส่งศิริ กรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 
กรรมการออกระหว่างปี 2563 
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล  2/4 

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันท่ี 23 เมษายน 2563 
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท  

   ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
1.) ก าหนดนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามหลักการก ากับดูแลที่ดีและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
ประกอบด้วย 1.1) ผู้ถือหุ้น 1.2) พนักงาน 1.3) สังคม 1.4) 
คู่ค้า 1.5) เจ้าหนี้ และ 1.6) ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

2.) ด าเนินการติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล 
และความรับผดิชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน าและการ
สนับสนุนท่ีจ าเป็น 
 

 
 

3.) ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก าหนด
ประเด็นท่ีควรปรับปรุง  

4.) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการด าเนินกิจการ
ด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงาน
ภายนอก 

5.) พิจารณาทบทวนและเสนอข้อแก้ไขขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

6.) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 107

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร  
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแนวทางเชิงกล
ยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี ้
 รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 2/2 
2 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการกลยุทธ์องค์กร  2/2 
3 นายสุธรรม ส่งศริ ิ กรรมการกลยุทธ์องค์กร 2/2 
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท  

ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกล
ยุทธ์องค์กร 
1.) พิจารณาและก าหนดทิศทางกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ 

และกลุ่มบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
และอนุมัติ 

2.) สอบทานทิศทางกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท 
และพิจารณาเสนอขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทิศทางกล
ยุทธ์ที่ส าคัญ ตามความจ าเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.) พิจารณาและศึกษาเชิงกลยุทธ์ หรือแนวคิดใหม่ ธุรกิจใหม่ 
รวมทั้งศึกษาโครงสร้างองค์กรในภาพรวม เพื่อก าหนด
ทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนทิศทางและ 
กลยุทธ์ ของบริษัทฯ  และกลุ่ มบริษัท  และ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ  

4.) แต่งตั้งคณะท างานหรือจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เ ช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ เพื่อให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นตามที่
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรพิจารณาว่าเหมาะสมและ
จ าเป็น 

5.) รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ รวมทั้งประเด็นส าคัญ
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

6.) พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของ
กฎบัตรของคณะ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองเป็นประจ าทุกปี  

7.) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

 
 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ จัดให้มีการท าประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับงานก ากับดูแลกิจการที่
ดี ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ท าแบบประเมินทั้งคณะและ
รายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท ร่วมกัน
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้ง
คณะ และรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ถูกก าหนดให้ต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปี และคณะกรรมการ
บริษัท จะร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อก าหนดแนวทาง
ปรับปรุงการท างานต่อไป 
แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท 
1. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่  

โครงสร้างและ
คุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าท่ี และ 
ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท

การประชุม
คณะกรรมกาบริษัท

การท าหน้าท่ี
ของกรรมการ

การพั นาตนเอง
ของกรรมการและ
การพั นาผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับ
  ายจัดการ

 

 

 

2. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล  
ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ 

การประชุม
คณะกรรมการ

โครงสร้าง
และคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ

บทบาท หน้าท่ี และ 
ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท  
แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย 
1. แบบระเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ 

ประกอบด้วยเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการ 
 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร 

 
 

ในส่วนของแบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ 
น าแบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. 
มาปรับใช้ โดยเพิ่มส่วนที่เป็นหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
2. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่  
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 การประชุมคณะกรรมการ 

หลักเกณฑก์ารประเมิน 
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนของแตล่ะระดับ ดังนี้  
คะแนนร้อยละ 90 - 100 = ดีเยี่ยม 
คะแนนร้อยละ 80 - 89 = ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70 - 79 = ดี 
คะแนนต่ ากว่า 69  = พอใช้ 

สรุปผลการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
และใช้หลักเกณฑ์ ตามแบบตัวอย่างการประเมิน 

ส าหรับปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี ้
 รายคณะ (%) รายบุคคล (%) 
คณะกรรมการบริษัท 98.62 98.50 
คณะกรรมการตรวจสอบ 99.21 98.49 
คณะกรรมการสรรหา 98.96 99.24 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 97.75 99.25 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 93.06 93.18 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 99.61 99.31 
คณะกรรมการบรหิาร 98.75 97.33 
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร  92.65 93.18 

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป
ตามล าดับ โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งค านึงถึง
ความเหมาะสมกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากกรรมการ  
 

 
นอกจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทฯ ยัง
ค านึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการมีคณะกรรมการชุด
ย่อยเพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย 
ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มีขั้นตอนการพิจารณา โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร  
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแนวทางเชิงกล
ยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี ้
 รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนการเข้าร่วมประชมุ 

1 นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 2/2 
2 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการกลยุทธ์องค์กร  2/2 
3 นายสุธรรม ส่งศริ ิ กรรมการกลยุทธ์องค์กร 2/2 
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อ านวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท  

ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกล
ยุทธ์องค์กร 
1.) พิจารณาและก าหนดทิศทางกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ 

และกลุ่มบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
และอนุมัติ 

2.) สอบทานทิศทางกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท 
และพิจารณาเสนอขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทิศทางกล
ยุทธ์ที่ส าคัญ ตามความจ าเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.) พิจารณาและศึกษาเชิงกลยุทธ์ หรือแนวคิดใหม่ ธุรกิจใหม่ 
รวมทั้งศึกษาโครงสร้างองค์กรในภาพรวม เพื่อก าหนด
ทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนทิศทางและ 
กลยุทธ์ ของบริษัทฯ  และกลุ่ มบริษัท  และ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ  

4.) แต่งตั้งคณะท างานหรือจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เ ช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ เพื่อให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นตามที่
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรพิจารณาว่าเหมาะสมและ
จ าเป็น 

5.) รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ รวมทั้งประเด็นส าคัญ
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

6.) พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของ
กฎบัตรของคณะ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองเป็นประจ าทุกปี  

7.) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

 
 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ จัดให้มีการท าประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับงานก ากับดูแลกิจการที่
ดี ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ท าแบบประเมินทั้งคณะและ
รายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท ร่วมกัน
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้ง
คณะ และรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ถูกก าหนดให้ต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปี และคณะกรรมการ
บริษัท จะร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อก าหนดแนวทาง
ปรับปรุงการท างานต่อไป 
แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท 
1. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่  

โครงสร้างและ
คุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าท่ี และ 
ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท

การประชุม
คณะกรรมกาบริษัท

การท าหน้าท่ี
ของกรรมการ

การพั นาตนเอง
ของกรรมการและ
การพั นาผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับ
  ายจัดการ

 

 

 

2. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล  
ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ 

การประชุม
คณะกรรมการ

โครงสร้าง
และคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ

บทบาท หน้าท่ี และ 
ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท  
แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย 
1. แบบระเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ 

ประกอบด้วยเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการ 
 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร 

 
 

ในส่วนของแบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ 
น าแบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. 
มาปรับใช้ โดยเพิ่มส่วนที่เป็นหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
2. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่  
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 การประชุมคณะกรรมการ 

หลักเกณฑก์ารประเมิน 
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนของแตล่ะระดับ ดังนี้  
คะแนนร้อยละ 90 - 100 = ดีเยี่ยม 
คะแนนร้อยละ 80 - 89 = ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70 - 79 = ดี 
คะแนนต่ ากว่า 69  = พอใช้ 

สรุปผลการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
และใช้หลักเกณฑ์ ตามแบบตัวอย่างการประเมิน 

ส าหรับปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี ้
 รายคณะ (%) รายบุคคล (%) 
คณะกรรมการบริษัท 98.62 98.50 
คณะกรรมการตรวจสอบ 99.21 98.49 
คณะกรรมการสรรหา 98.96 99.24 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 97.75 99.25 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 93.06 93.18 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 99.61 99.31 
คณะกรรมการบรหิาร 98.75 97.33 
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร  92.65 93.18 

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และน าเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป
ตามล าดับ โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งค านึงถึง
ความเหมาะสมกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากกรรมการ  
 

 
นอกจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทฯ ยัง
ค านึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการมีคณะกรรมการชุด
ย่อยเพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย 
ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มีขั้นตอนการพิจารณา โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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การอบรมและพั นาความรู้กรรมการ 
ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Directors Orientation) 
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ 
กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้น าส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อบังคับของบริษัท 
คู่มือบริษัท ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณการ
ด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพื่อให้
กรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

 
 
บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท าหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 

กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมในปี 2563  
ในปี 2563 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้   

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรการอบรม 
นายสมโภชน์ อาหุนัย  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและพลังงาน” งานสัมมนาวิชาการ  

วธอ. Talk จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมกรรม (วธอ.) 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวโนม้และการปรับตัวอุตสาหกรรมยานยนต ์

ไฟฟ้าไทยหลังวิกฤตโควิด-19”, ASE Webinar จัดโดย สถาบันยานยนต์ไฟฟ้าไทย 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานไทยในอนาคต”   

จัดโดย กระทรวงพลังงาน 
 การเสวนาออนไลนเ์ชิงวิชาการ “อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรบั New 

Normal ด้านพลังงาน” จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ EV Transformation in Thai Way”  

จัดโดย สมาคมนิสติเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  หลักสตูร ยานยนต์ไฟฟ้า : เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการ

ประยุกต์ใช้งาน (Electric Vehicles (EVs) : Technology, Design, 
Infrastructure and Applications) 
จัดโดย สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย, IEEE Power 
& Energy Society – Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  

 หลักสตูร “The side nobody knows EV Transformation in Thai Way”  
จัดโดย สมาคมนิสติเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล  หลักสตูร Research, Development and Intangible Assets Workshop  
จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  

 

 

แผนการสืบทอดงาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจน
พนักงาน ว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ จะด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ประจ าทุกปี 
 นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัดให้
มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุม
ต าแหน่ง ดังนี ้
 

1.) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือต าแหน่งในระดับที่
เทียบเท่า 
เม่ือต าแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร หรือ
ต าแหน่งในระดับที่เทียบเท่าว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบ
จัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็น
ผู้รักษาการในต าแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี้ 
บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสยัทัศน์ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ความเหมาะสม กับวัฒนธรรมองค์กร ใน
กรณีทีป่ระธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงคณะกรรมการสรรหา
จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้า
ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.) ระดับผู้บริหาร 
เมื่อต าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ านวยการขึ้นไปว่างลง 
หรือผู้ที่อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ 
บริษัทฯ จะพิจารณาน าเสนอผู้สืบทอดต าแหน่งที่คัดเลือกไว้
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ท้ังนี้ มีกระบวนการพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

กลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการ
ขยายตัว และประเมินความพร้อมของก าลังคน เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว 

 ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลังคน โดยจะพัฒนา
พนักงานหรือสรรหาพนักงาน เพื่อทดแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง 

 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนา
ฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and 
Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณ
หรือออกจากต าแหน่งก่อนเวลา 

 ก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง 
ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนา
ของพนักงานในต าแหน่งนั้นๆ และจัดท าแผนพัฒนาเป็น
รายบุคคล (Individual Development Plan) 

 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของ
พนักงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพของพนังงาน 

 ระบุทายาทผู้สืบทอดต าแหน่งจากการประเมิน และ
วิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน และต้องมีการ
แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบ และ
เรียนรู้งาน และก าหนดทายาทส ารอง  

 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอด 
ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงาน ตามท่ี
คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย สามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้สืบทอดได้ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 110



 

 

การอบรมและพั นาความรู้กรรมการ 
ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Directors Orientation) 
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ 
กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้น าส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อบังคับของบริษัท 
คู่มือบริษัท ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณการ
ด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพื่อให้
กรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

 
 
บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท าหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 

กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมในปี 2563  
ในปี 2563 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้   

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรการอบรม 
นายสมโภชน์ อาหุนัย  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและพลังงาน” งานสัมมนาวิชาการ  

วธอ. Talk จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมกรรม (วธอ.) 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวโนม้และการปรับตัวอุตสาหกรรมยานยนต ์

ไฟฟ้าไทยหลังวิกฤตโควิด-19”, ASE Webinar จัดโดย สถาบันยานยนต์ไฟฟ้าไทย 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานไทยในอนาคต”   

จัดโดย กระทรวงพลังงาน 
 การเสวนาออนไลนเ์ชิงวิชาการ “อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรบั New 

Normal ด้านพลังงาน” จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ EV Transformation in Thai Way”  

จัดโดย สมาคมนิสติเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  หลักสตูร ยานยนต์ไฟฟ้า : เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการ

ประยุกต์ใช้งาน (Electric Vehicles (EVs) : Technology, Design, 
Infrastructure and Applications) 
จัดโดย สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย, IEEE Power 
& Energy Society – Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  

 หลักสตูร “The side nobody knows EV Transformation in Thai Way”  
จัดโดย สมาคมนิสติเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล  หลักสตูร Research, Development and Intangible Assets Workshop  
จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  

 

 

แผนการสืบทอดงาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจน
พนักงาน ว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ จะด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ประจ าทุกปี 
 นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัดให้
มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุม
ต าแหน่ง ดังนี ้
 

1.) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือต าแหน่งในระดับที่
เทียบเท่า 
เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร หรือ
ต าแหน่งในระดับที่เทียบเท่าว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบ
จัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็น
ผู้รักษาการในต าแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี้ 
บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสยัทัศน์ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ความเหมาะสม กับวัฒนธรรมองค์กร ใน
กรณีทีป่ระธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงคณะกรรมการสรรหา
จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้า
ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.) ระดับผู้บริหาร 
เมื่อต าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ านวยการขึ้นไปว่างลง 
หรือผู้ที่อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ 
บริษัทฯ จะพิจารณาน าเสนอผู้สืบทอดต าแหน่งที่คัดเลือกไว้
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ท้ังนี้ มีกระบวนการพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

กลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการ
ขยายตัว และประเมินความพร้อมของก าลังคน เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว 

 ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลังคน โดยจะพัฒนา
พนักงานหรือสรรหาพนักงาน เพื่อทดแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง 

 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนา
ฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and 
Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณ
หรือออกจากต าแหน่งก่อนเวลา 

 ก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง 
ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนา
ของพนักงานในต าแหน่งนั้นๆ และจัดท าแผนพัฒนาเป็น
รายบุคคล (Individual Development Plan) 

 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของ
พนักงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพของพนังงาน 

 ระบุทายาทผู้สืบทอดต าแหน่งจากการประเมิน และ
วิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน และต้องมีการ
แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบ และ
เรียนรู้งาน และก าหนดทายาทส ารอง  

 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอด 
ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงาน ตามที่
คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย สามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้สืบทอดได้ 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 111

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1.) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่สรรหาคัดเลือก

และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณสมบัติ เหมาะสมตามหลัก เกณฑ์มาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาถึงประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงน า
รายช่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอช่ือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 11 คน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน  

2.) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน 
ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

3.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง 

(1) เสียง 
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด

ตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

3.2 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้ง
นั้น  ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

4.) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท
มหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน  
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

5.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
การสรรหา / องค์ประกอบ และคุณสมบัติคณะอนุกรรมการ 

 

 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้อง
เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 
 
 
 
 

 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 

4.) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ตามกระบวนการสรรหาที่ก าหนด และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  
1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งหมด 
2.) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกสมาชิกของ

คณะกรรมการสรรหา 1 คน เป็นประธาน 
 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย 
รูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน 
2.) เป็นกรรมการอิสระจ านวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง 
3.) ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เลือกสมาชิก

ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธาน
ของคณะ 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
รวมทั้งการก ากับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อขจัดและลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
อย่างเหมาะสม โดยก าหนดองค์ประกอบขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1.) กรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน 
2.) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน

บัญชี กฎหมาย ความรู้ความช านาญเกี่ยวกับลักษณะ 
การประกอบธุรกิจของบริษัท หรือการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกสมาชิกของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่
ก าหนด และทบทวนนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลที่ดี ก าหนดนโยบายและ
วางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน าและการสนับสนุน
ที่จ าเป็น ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อ
ก าหนดประเด็นที่ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการ
สื่อสารและการด าเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร 
พนักงาน และหน่วยงานภายนอก 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 112



 

 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1.) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่สรรหาคัดเลือก

และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณสมบั ติ เหมาะสมตามหลัก เกณฑ์มาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาถึงประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงน า
รายช่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอช่ือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 11 คน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน  

2.) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน 
ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

3.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง 

(1) เสียง 
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด

ตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

3.2 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้ง
นั้น  ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

4.) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท
มหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน  
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

5.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
การสรรหา / องค์ประกอบ และคุณสมบัติคณะอนุกรรมการ 

 

 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้อง
เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 
 
 
 
 

 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 

4.) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ตามกระบวนการสรรหาที่ก าหนด และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย  
1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งหมด 
2.) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกสมาชิกของ

คณะกรรมการสรรหา 1 คน เป็นประธาน 
 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย 
รูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน 
2.) เป็นกรรมการอิสระจ านวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง 
3.) ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เลือกสมาชิก

ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธาน
ของคณะ 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
รวมทั้งการก ากับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อขจัดและลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
อย่างเหมาะสม โดยก าหนดองค์ประกอบขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1.) กรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน 
2.) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน

บัญชี กฎหมาย ความรู้ความช านาญเกี่ยวกับลักษณะ 
การประกอบธุรกิจของบริษัท หรือการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกสมาชิกของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่
ก าหนด และทบทวนนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลที่ดี ก าหนดนโยบายและ
วางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน าและการสนับสนุน
ที่จ าเป็น ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อ
ก าหนดประเด็นที่ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการ
สื่อสารและการด าเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร 
พนักงาน และหน่วยงานภายนอก 
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 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อ
ท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา
แนวทางเชิงกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ที่ความรู้ความช านาญ 
และประสบการณ์ในด้านการก าหนดและบริหารกลยุทธ์องค์กร 
 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
1.) กลไกในการก ากับดูแลที่ท าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ

และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนั้น มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ ก าหนดให้
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมมีข้อบังคับในเรื่องการท ารายการเกี่ยวโยงกัน 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการ
ส าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้อง 
และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการ
ท ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 
รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้บริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมเพื่อจัดท างบการเงินรวมได้ทัน
ก าหนดเช่นกัน 

2.) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholder’s agreement) 
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นในการ
บริหารการจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 
 
 
 
 
 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการน าข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง เพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้
เปิดเผยเพื่อท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน   

2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 
แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์นั้น หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ด าเนินการ
ดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 
บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ใน
หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ท า
การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน  และหลังการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันท าการ รวมถึงห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

 
 
 
 
 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ส าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีส าหรับการสอบ
บัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินรวม 11,482,185.00 
บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ านวน 2,427,600.00 
บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 9,054,585.00 บาท 
และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จ านวน 700,000.00 บาท 
โดยแบ่งเป็นค่าบริการอื่นของบริษัทฯ จ านวน 100,000.00 บาท 
และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยจ านวน 600,000.00 บาท บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระ 
โดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็น
พนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน 
 
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ 
“นักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)”  
บริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการ
ท าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป 
นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของ
บริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้
เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยในปี 2562 บริษัทฯ 

ได้มีการจัดท าจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัท โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
 เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่าง

ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ชัดเจน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น รวมถึงงด
เว้นการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 
1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน และอย่างน้อย 1 วันหลัง
เปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ตลอดจนงดเว้นการประชุม และ/
หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทแก่
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงิน 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยจดหมาย 
หรือติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้ 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ :  
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) :  
เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16 แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 ต่อ 19531 
อีเมล :  ir@energyabsolute.co.th

สรุปกิจกรรมหลกัในปี 2563   
 

กิจกรรมด้านนกัลงทุนสัมพันธ ์ จ านวน ข้อมูลเพ่ิมเติม 
1. เผยแพร่ข่าวสาร ท าการเผยแพร่ข่าวสารภายในวันท า
การถัดไป นับจากวันที่รายงานตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต. 
โดยจัดท าในรูปแบบของ Press release, Photo release 
ทั้งข่าวสารที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. และพัฒนาการทั่วไปทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผ่านสื่อในประเทศและสื่อต่างประเทศ 

ผ่านสื่อใน
ประเทศจ านวน 
62 ข่าว และผ่าน
สื่อต่างประเทศ
จ านวน 50 ข่าว 

ในกรณีที่เป็นข่าวสารที่มีนัยส าคัญที่ต้องเปิดเผย
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ก.ล.ต. บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่แก่สื่อมวลชน
ภายหลังจากเลขานุการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. 
แล้ว นักลงทุนสัมพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อ
ต่างๆ โดยด าเนินการภายในวันท าการเดียวกัน 
หรือก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันท าการถัดไป 
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 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อ
ท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา
แนวทางเชิงกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ที่ความรู้ความช านาญ 
และประสบการณ์ในด้านการก าหนดและบริหารกลยุทธ์องค์กร 
 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
1.) กลไกในการก ากับดูแลที่ท าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ

และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนั้น มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ ก าหนดให้
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมมีข้อบังคับในเรื่องการท ารายการเกี่ยวโยงกัน 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการ
ส าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้อง 
และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการ
ท ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 
รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้บริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมเพื่อจัดท างบการเงินรวมได้ทัน
ก าหนดเช่นกัน 

2.) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholder’s agreement) 
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นในการ
บริหารการจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 
 
 
 
 
 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการน าข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง เพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้
เปิดเผยเพื่อท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน   

2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 
แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์นั้น หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ด าเนินการ
ดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 
บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ใน
หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ท า
การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน  และหลังการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันท าการ รวมถึงห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

 
 
 
 
 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ส าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีส าหรับการสอบ
บัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินรวม 11,482,185.00 
บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ านวน 2,427,600.00 
บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 9,054,585.00 บาท 
และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จ านวน 700,000.00 บาท 
โดยแบ่งเป็นค่าบริการอื่นของบริษัทฯ จ านวน 100,000.00 บาท 
และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยจ านวน 600,000.00 บาท บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระ 
โดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็น
พนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน 
 
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ 
“นักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)”  
บริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการ
ท าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป 
นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของ
บริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้
เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยในปี 2562 บริษัทฯ 

ได้มีการจัดท าจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัท โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
 เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่าง

ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ชัดเจน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น รวมถึงงด
เว้นการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 
1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน และอย่างน้อย 1 วันหลัง
เปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ตลอดจนงดเว้นการประชุม และ/
หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทแก่
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงิน 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยจดหมาย 
หรือติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้ 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ :  
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) :  
เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน16 แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 ต่อ 19531 
อีเมล :  ir@energyabsolute.co.th

สรุปกิจกรรมหลกัในปี 2563   
 

กิจกรรมด้านนกัลงทุนสัมพันธ ์ จ านวน ข้อมูลเพ่ิมเติม 
1. เผยแพร่ข่าวสาร ท าการเผยแพร่ข่าวสารภายในวันท า
การถัดไป นับจากวันที่รายงานตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต. 
โดยจัดท าในรูปแบบของ Press release, Photo release 
ทั้งข่าวสารที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. และพัฒนาการทั่วไปทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผ่านสื่อในประเทศและสื่อต่างประเทศ 

ผ่านสื่อใน
ประเทศจ านวน 
62 ข่าว และผ่าน
สื่อต่างประเทศ
จ านวน 50 ข่าว 

ในกรณีที่เป็นข่าวสารที่มีนัยส าคัญที่ต้องเปิดเผย
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ก.ล.ต. บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่แก่สื่อมวลชน
ภายหลังจากเลขานุการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. 
แล้ว นักลงทุนสัมพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อ
ต่างๆ โดยด าเนินการภายในวันท าการเดียวกัน 
หรือก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันท าการถัดไป 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 115

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

กิจกรรมด้านนกัลงทุนสัมพันธ ์ จ านวน ข้อมูลเพ่ิมเติม 
2. น าเสนอข้อมูล  จ านวนครั้งในการน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทผ่านกิจกรรมต่างๆ 

 

2.1 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ านวน 4 ครั้ง 
ผ่านระบบ
ออนไลน ์

1. รอบงบการเงินประจ าปี 2562 
2. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
3. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563   
4. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563  

2.2 จัดการประชุมนักวิเคราะหห์ลักทรัพย์  
(Analyst Group Meeting) 

 

1 ครั้ง และ 
ผ่านระบบ

ออนไลน์ 3 ครั้ง 

จ านวนบริษัทที่เข้าร่วม 
ครั้งท่ี 1 จ านวน 19 บริษัท  
ครั้งท่ี 2 จ านวน 41 บริษัท (ออนไลน์) 
ครั้งท่ี 3 จ านวน 24 บริษัท (ออนไลน์) 
ครั้งท่ี 4 จ านวน 27 บริษัท (ออนไลน์) 

2.3 การประชุมและให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถามภายหลัง
จากการประกาศข้อมูลผลการด าเนินงาน แบบตัวต่อตัว 
หรือ One-on-One Meeting กับนักวิเคราะห์ และนัก
ลงทุนสถาบัน ณ ส านักงานของบริษัท รวมถึงการ
ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 

60 ครั้ง แบ่งเป็น 
Q1/2563  จ านวน 13 ครั้ง 
Q2/2563  จ านวน 10 ครั้ง 
Q3/2563  จ านวน 24 ครั้ง 
Q4/2563  จ านวน 13 ครั้ง  

2.4 น าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้
ถือหุ้น (Road Show) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

12 ครั้ง 
ผ่านระบบ
ออนไลน ์

แบ่งเป็น 
- - น าเสนอต่อนักลงทุนต่างประเทศ 7 ครั้ง 
- - น าเสนอต่อนักลงทุนในประเทศ 5 ครั้ง 

 สนับสนุนการจัดท าและเผยแพร่บทวิเคราะห์ 
เกี่ยวกับบริษัท เพื่อเผยแพร่ต่อนักลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษัทอย่างสมเหตุผล 

12 ราย 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิ เคราะห์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เข้า
เยี่ยมชมกิจการ ประกอบด้วย  

- โรงงานไบโอดีเซล จังหวัดปราจีนบุรี 
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ , 

จังหวัดล าปาง และจังหวัดพิษณุโลก  
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสงขลา 

และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 

รถบัสโดยสารไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า 

8 ครั้ง  

 
  

 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จากผลส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย ประจ าปี 2563 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 2020) ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ได้จัดท าขึ้นนั้น โดยภาพรวม บริษัทฯ อยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม และ SET100 Index 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติตามการก ากับดูแล
กิจการ และด าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับ

หลักเกณฑ์ของโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย และ ASEAN Corporate Scorecard แล้วนั้น 
บริษัทฯ ยังได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งปรับปรุงใหม่ในปี2560 (Corporate Governance 
Code for Listed Companies 2017, CG Code 2017) เพื่อ
น ามาปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังมี
ส่วนท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 
หลักเกณฑ ์CGR  

ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เหตุผล 

 บริษัทควรก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี 

 

เนื่องจากโดยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ  เป็นธุรกิจเฉพาะด้าน ดังนั้น 
กรรมการบริษัท ซึ่งมีความรู้ความช านาญอย่างยาวนาน และมีวิสัยทัศน์
ในธุรกิจด้านนี้ จึงเป็นทรัพยากรหลักที่ส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า และเป็นผู้น าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทฯ ค านึงถึงความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ ของกรรมการอิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ยังคงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง 
หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงชะลอการก าหนด
นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี   

 บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการ
ก าหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่าง
น้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้
ในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้จัดท า
ประเมินตนเองทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะ รวมทั้งได้ท าการประเมิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการ
บริษัทท่ีมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ ซึ่ง
สามารถวางนโยบายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหามี
อ านาจ และสามารถพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกได้ เมื่อพิจารณา
ว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็น  
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กิจกรรมด้านนกัลงทุนสัมพันธ ์ จ านวน ข้อมูลเพ่ิมเติม 
2. น าเสนอข้อมูล  จ านวนครั้งในการน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทผ่านกิจกรรมต่างๆ 

 

2.1 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ านวน 4 ครั้ง 
ผ่านระบบ
ออนไลน ์

1. รอบงบการเงินประจ าปี 2562 
2. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
3. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563   
4. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563  

2.2 จัดการประชุมนักวิเคราะหห์ลักทรัพย์  
(Analyst Group Meeting) 

 

1 ครั้ง และ 
ผ่านระบบ

ออนไลน์ 3 ครั้ง 

จ านวนบริษัทที่เข้าร่วม 
ครั้งท่ี 1 จ านวน 19 บริษัท  
ครั้งท่ี 2 จ านวน 41 บริษัท (ออนไลน์) 
ครั้งท่ี 3 จ านวน 24 บริษัท (ออนไลน์) 
ครั้งท่ี 4 จ านวน 27 บริษัท (ออนไลน์) 

2.3 การประชุมและให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถามภายหลัง
จากการประกาศข้อมูลผลการด าเนินงาน แบบตัวต่อตัว 
หรือ One-on-One Meeting กับนักวิเคราะห์ และนัก
ลงทุนสถาบัน ณ ส านักงานของบริษัท รวมถึงการ
ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) 

60 ครั้ง แบ่งเป็น 
Q1/2563  จ านวน 13 ครั้ง 
Q2/2563  จ านวน 10 ครั้ง 
Q3/2563  จ านวน 24 ครั้ง 
Q4/2563  จ านวน 13 ครั้ง  

2.4 น าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้
ถือหุ้น (Road Show) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

12 ครั้ง 
ผ่านระบบ
ออนไลน ์

แบ่งเป็น 
- - น าเสนอต่อนักลงทุนต่างประเทศ 7 ครั้ง 
- - น าเสนอต่อนักลงทุนในประเทศ 5 ครั้ง 

 สนับสนุนการจัดท าและเผยแพร่บทวิเคราะห์ 
เกี่ยวกับบริษัท เพื่อเผยแพร่ต่อนักลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษัทอย่างสมเหตุผล 

12 ราย 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิ เคราะห์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เข้า
เยี่ยมชมกิจการ ประกอบด้วย  

- โรงงานไบโอดีเซล จังหวัดปราจีนบุรี 
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ , 

จังหวัดล าปาง และจังหวัดพิษณุโลก  
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสงขลา 

และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 

รถบัสโดยสารไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า 

8 ครั้ง  

 
  

 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
จากผลส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย ประจ าปี 2563 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 2020) ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ได้จัดท าขึ้นนั้น โดยภาพรวม บริษัทฯ อยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม และ SET100 Index 
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติตามการก ากับดูแล
กิจการ และด าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับ

หลักเกณฑ์ของโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย และ ASEAN Corporate Scorecard แล้วนั้น 
บริษัทฯ ยังได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งปรับปรุงใหม่ในปี2560 (Corporate Governance 
Code for Listed Companies 2017, CG Code 2017) เพื่อ
น ามาปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังมี
ส่วนท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 
หลักเกณฑ ์CGR  

ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เหตุผล 

 บริษัทควรก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี 

 

เนื่องจากโดยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ  เป็นธุรกิจเฉพาะด้าน ดังนั้น 
กรรมการบริษัท ซึ่งมีความรู้ความช านาญอย่างยาวนาน และมีวิสัยทัศน์
ในธุรกิจด้านนี้ จึงเป็นทรัพยากรหลักที่ส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า และเป็นผู้น าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทฯ ค านึงถึงความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ ของกรรมการอิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ยังคงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง 
หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงชะลอการก าหนด
นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี   

 บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการ
ก าหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่าง
น้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้
ในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้จัดท า
ประเมินตนเองทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะ รวมทั้งได้ท าการประเมิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการ
บริษัทท่ีมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ ซึ่ง
สามารถวางนโยบายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหามี
อ านาจ และสามารถพิจารณาว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกได้ เมื่อพิจารณา
ว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็น  
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หลักเกณฑ ์CGR  
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เหตุผล 

 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทท้ังหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

ในปี 2563 เนื่องจากกรรมการบางท่านติดภารกิจส าคัญ จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ได้ขอค าปรึกษาและหารือกับกรรมการทั้งในการประชุมและนอกการ
ประชุม ดังนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมการประชุม 
บริษัทฯ ได้จัดท าก าหนดการประชุมประจ าปีล่วงหน้าให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของกรรมการมากที่สุด 

 คณะกรรมการบริษัทท่ีจะลงมติในที่ประชุม ควรต้อง
มีกรรมการ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 ว่า การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ 
ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม
คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว 

 
 
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนสะอำด และทุ่มเทพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยควำมมุ่งหวังท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงควำมมั่นคงและ
เสถียรภำพด้ำนพลังงำนท่ีจ ำเป็นในกำรพัฒนำประเทศ และตระหนักถึงกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซ่ึงไม่ใช่เพียงเพื่อ
สร้ำงรำกฐำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งเท่ำน้ัน แต่ยังมุ่งสร้ำงประโยชน์และกำรพัฒนำชุมชน ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้
ก ำหนดกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภำยใต้นโยบำยและหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ให้มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ท้ังพนักงำน ลูกค้ำ และผู้ถือหุ้น เพื่อให้กลุ่มบริษัท ได้น ำแนวปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมำใช้เป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำร
จัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ โดยได้ก ำหนดนโยบำยเพื่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
หลักการข้อที่ 1 : การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ ยวข้อง 
มีควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลท่ีส ำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรก ำกับกิจกำรท่ีดี และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงำน ชุมชน และ
สังคม คู่ค้ำ สื่อมวลชน ลูกค้ำและประชำชน คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหน้ี 
หน่วยงำนภำครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
 

หลักการข้อที่ 2  : การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรท่ี
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 

หลักการข้อที่ 3 : สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน  
ยึดม่ันในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ สนับสนุนและเคำรพในกำร
ปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม และเป็น
ธรรม จัดให้มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยในสถำนท่ี
ท ำงำน รวมถึงปฏิบัติตำมนโยบำยส่งเสริมกำรเรียนรู้ระดับองค์กร 
และกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อยกระดับกำรท ำงำนของพนักงำนอย่ำง
มืออำชีพ พัฒนำระบบกำรท ำงำนในองค์กร อีกท้ังส่งเสริมให้พนักงำน
มีส่วนร่วมในกำรท ำประโยชน์กับสังคมท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 
 
 
 
 

หลักการข้อที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
มุ่งพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภค 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภำพตรงตำมหรือสูงกว่ำควำม
คำดหมำยของผู้บริโภค ภำยใต้เงื่อนไขท่ีเป็นธรรม และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็นจริง 
รักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
 

หลักการข้อที่ 5 : สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
ตระหนักและมีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

หลักการข้อที่ 6 : การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรทำงธุรกิจท่ีเอื้อประโยชน์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ช่วยสร้ำงเศรษฐกิจ และควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบข้ำง 
 

หลักการข้อที่ 7 : การพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
ด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
สนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมท่ีสร้ำงควำมสมดุล ระหว่ำงมูลค่ำและคุณค่ำ
ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 
 

โดยบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ส ำหรับปี 2563 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงควำมมุ่งม่ันขององค์กรในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนตำมกรอบของสหประชำชำติ ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) ท้ังนี้รำยงำนควำมยั่งยืนปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 
 
 

 
 
 

  10.  ความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (9)  หน้าที่ 118
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ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เหตุผล 

 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทท้ังหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

ในปี 2563 เนื่องจากกรรมการบางท่านติดภารกิจส าคัญ จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ได้ขอค าปรึกษาและหารือกับกรรมการทั้งในการประชุมและนอกการ
ประชุม ดังนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมการประชุม 
บริษัทฯ ได้จัดท าก าหนดการประชุมประจ าปีล่วงหน้าให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของกรรมการมากที่สุด 

 คณะกรรมการบริษัทท่ีจะลงมติในที่ประชุม ควรต้อง
มีกรรมการ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 ว่า การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ 
ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม
คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว 

 
 
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนสะอำด และทุ่มเทพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยควำมมุ่งหวังท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงควำมมั่นคงและ
เสถียรภำพด้ำนพลังงำนท่ีจ ำเป็นในกำรพัฒนำประเทศ และตระหนักถึงกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซ่ึงไม่ใช่เพียงเพื่อ
สร้ำงรำกฐำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งเท่ำน้ัน แต่ยังมุ่งสร้ำงประโยชน์และกำรพัฒนำชุมชน ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้
ก ำหนดกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภำยใต้นโยบำยและหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ให้มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ท้ังพนักงำน ลูกค้ำ และผู้ถือหุ้น เพื่อให้กลุ่มบริษัท ได้น ำแนวปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมำใช้เป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำร
จัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ โดยได้ก ำหนดนโยบำยเพื่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 
หลักการข้อที่ 1 : การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ ยวข้อง 
มีควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลท่ีส ำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรก ำกับกิจกำรท่ีดี และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงำน ชุมชน และ
สังคม คู่ค้ำ สื่อมวลชน ลูกค้ำและประชำชน คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหน้ี 
หน่วยงำนภำครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
 

หลักการข้อที่ 2  : การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรท่ี
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 

หลักการข้อที่ 3 : สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน  
ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ สนับสนุนและเคำรพในกำร
ปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม และเป็น
ธรรม จัดให้มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยในสถำนท่ี
ท ำงำน รวมถึงปฏิบัติตำมนโยบำยส่งเสริมกำรเรียนรู้ระดับองค์กร 
และกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือยกระดับกำรท ำงำนของพนักงำนอย่ำง
มืออำชีพ พัฒนำระบบกำรท ำงำนในองค์กร อีกท้ังส่งเสริมให้พนักงำน
มีส่วนร่วมในกำรท ำประโยชน์กับสังคมท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 
 
 
 
 

หลักการข้อที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
มุ่งพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภค 
และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม มีคุณภำพตรงตำมหรือสูงกว่ำควำม
คำดหมำยของผู้บริโภค ภำยใต้เงื่อนไขท่ีเป็นธรรม และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็นจริง 
รักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
 

หลักการข้อที่ 5 : สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
ตระหนักและมีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง ผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

หลักการข้อที่ 6 : การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรทำงธุรกิจท่ีเอื้อประโยชน์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ช่วยสร้ำงเศรษฐกิจ และควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบข้ำง 
 

หลักการข้อที่ 7 : การพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
ด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
สนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมท่ีสร้ำงควำมสมดุล ระหว่ำงมูลค่ำและคุณค่ำ
ต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 
 

โดยบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ส ำหรับปี 2563 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นขององค์กรในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนตำมกรอบของสหประชำชำติ ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) ท้ังนี้รำยงำนควำมยั่งยืนปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 
 
 

 
 
 

  10.  ความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องและเช่ือถือ
ได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบ 
การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ฝ่ายบริหาร ได้ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ก าหนด และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีหัวข้อประเมินตาม COSO ดังต่อไปนี้ 
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information and 

Communication) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากการก าหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานผล 

การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ าเสมอแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยัง
ก าหนดการตรวจสอบภายในครอบคลุมส่วนงานที่ส าคัญๆ ของ
กลุ่มบริษัทฯ ไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ในส่วนงานที่
ส าคัญๆ นั้นได้ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก าหนด กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2563 ตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต. ) ก าหนด 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กล่าวคือ  

โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบเอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคล
ที่เกี่ยงโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและ
ฝ่ายบริหารได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 
ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องยึด
มั่นในการปฏิบัติ 

 

 

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2563 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มี
รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ด้านบัญชีของบริษัทฯ  
 

ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์ 
ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกย้าย จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่บริหารจัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ได้ถูกน ามาประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอผล
การตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ 
และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบมาปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งข้ึนต่อไป โดย
ผลการตรวจสอบภายในของปี 2563 กลุ่มบริษัท มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน
ครบถ้วนและครอบคลุมส่วนงานท่ีส าคัญแล้ว 
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11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องและเช่ือถือ
ได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบ 
การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ฝ่ายบริหาร ได้ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ก าหนด และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีหัวข้อประเมินตาม COSO ดังต่อไปนี้ 
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information and 

Communication) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากการก าหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานผล 

การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ าเสมอแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยัง
ก าหนดการตรวจสอบภายในครอบคลุมส่วนงานที่ส าคัญๆ ของ
กลุ่มบริษัทฯ ไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ในส่วนงานที่
ส าคัญๆ นั้นได้ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก าหนด กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2563 ตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต. ) ก าหนด 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กล่าวคือ  

โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบเอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคล
ที่เกี่ยงโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและ
ฝ่ายบริหารได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 
ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องยึด
มั่นในการปฏิบัติ 

 

 

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2563 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มี
รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ด้านบัญชีของบริษัทฯ  
 

ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์ 
ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกย้าย จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่บริหารจัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ได้ถูกน ามาประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอผล
การตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ 
และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบมาปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งข้ึนต่อไป โดย
ผลการตรวจสอบภายในของปี 2563 กลุ่มบริษัท มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน
ครบถ้วนและครอบคลุมส่วนงานท่ีส าคัญแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
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12. รายการระหว่างกัน
 

1. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562 
และรอบปีบัญชี 2563 โดยบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง รายละเอียดรายการสรุปได้ดังนี้ 
 

1.1 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“TIP”) 
ลักษณะความสัมพันธ์: บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับ TIP คือ นายสมใจนึก เองตระกูล   
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล: บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท าประกันภัย โดยมี TIP เข้าร่วมรับประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัยอื่น และ/หรือ เป็น Fronting ร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่นในกรณีที่บริษัทรับประกันเป็นบริษัทต่างประเทศ  โดยมี
บริษัทนายหน้าซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาบริษัทประกันภัย โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขการรับประกันและ
ค่าเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่บริษัทนายหน้า น ามาเสนอให้กลุ่มบริษัท เพื่อพิจารณาและคัดเลือกบริษัทประกันภัย 
ที่มีเงื่อนไขและความคุ้มครองท่ีครอบคลุม ค่าเบี้ยประกันภัยสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท สูงสุด  
รายละเอียดรายการดังนี้ 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
บริษัทฯ 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 

ของโรงงานผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย (ค่าใช้จ่ายการผลิต) 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 ท าประกันภัยรถยนต ์
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า  

 
 
 

0.66 
0.57 

 
0.06 
0.28 

 
 
 

0.49 
0.67 

 
- 
- 

บริษัท อีเอ โซล่า จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก ของ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ 
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

0.59 
0.55 

 
 

 
0.60 
0.74 

บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

5.76 
- 

 
 
 

5.20 
6.89 

 
 
 

 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

6.49 
- 

 
 
 

5.56 
6.12 

บริษัท อีเอ โซล่า ล าปาง จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

6.38 
- 

 
 
 

5.56 
6.77 

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

8.39 
7.11 

 
 
 

7.60 
8.94 

บริษัท นายางกลัก พัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

2.16 
- 

 
 
 

2.19 
0.10 

บริษัท นายางกลัก พลังลม จ ากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

2.19 
- 

 
 
 

2.22 
0.10 

บริษัท โป่งนก พัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

2.32 
- 

 
 
 

1.90 
0.50 
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12. รายการระหว่างกัน
 

1. รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562 
และรอบปีบัญชี 2563 โดยบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง รายละเอียดรายการสรุปได้ดังนี้ 
 

1.1 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“TIP”) 
ลักษณะความสัมพันธ์: บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับ TIP คือ นายสมใจนึก เองตระกูล   
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล: บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท าประกันภัย โดยมี TIP เข้าร่วมรับประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัยอื่น และ/หรือ เป็น Fronting ร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่นในกรณีที่บริษัทรับประกันเป็นบริษัทต่างประเทศ  โดยมี
บริษัทนายหน้าซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาบริษัทประกันภัย โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขการรับประกันและ
ค่าเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่บริษัทนายหน้า น ามาเสนอให้กลุ่มบริษัท เพื่อพิจารณาและคัดเลือกบริษัทประกันภัย 
ที่มีเงื่อนไขและความคุ้มครองท่ีครอบคลุม ค่าเบี้ยประกันภัยสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท สูงสุด  
รายละเอียดรายการดังนี้ 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
บริษัทฯ 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 

ของโรงงานผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย (ค่าใช้จ่ายการผลิต) 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 ท าประกันภัยรถยนต ์
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า  

 
 
 

0.66 
0.57 

 
0.06 
0.28 

 
 
 

0.49 
0.67 

 
- 
- 

บริษัท อีเอ โซล่า จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก ของ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ 
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

0.59 
0.55 

 
 

 
0.60 
0.74 

บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

5.76 
- 

 
 
 

5.20 
6.89 

 
 
 

 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

6.49 
- 

 
 
 

5.56 
6.12 

บริษัท อีเอ โซล่า ล าปาง จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

6.38 
- 

 
 
 

5.56 
6.77 

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

8.39 
7.11 

 
 
 

7.60 
8.94 

บริษัท นายางกลัก พัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

2.16 
- 

 
 
 

2.19 
0.10 

บริษัท นายางกลัก พลังลม จ ากดั (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

2.19 
- 

 
 
 

2.22 
0.10 

บริษัท โป่งนก พัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

2.32 
- 

 
 
 

1.90 
0.50 
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ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

1.95 
- 

 
 
 

1.35 
0.67 

บริษัท บ้านชวน พัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

3.97 
- 

 
 
 

2.95 
1.22 

บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

1.10 
1.48 

 
 
 
- 

1.45 
บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ินทาวเวอร์เครน ประกันภยัการขนส่ง 

1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 

3.49 
4.49 

 
 
- 

1.39 
บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันภัยความเสี่ยงภัยของผูร้บัเหมา 

1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 

0.52 
0.52 

 
 
- 
- 

บริษัท อ ีสมาร์ท ทรานสปอร์ต จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร 

1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 

0.11 
0.19 

 
 
- 
- 

บริษัท พลังงานมหานคร จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง) 
 การประกันภัยความเสีย่งภัยทรัพย์สิน ประกันความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก ประกันภัยสถานีชาร์ต 
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

0.18 
0.62 

 
 
 

0.15 
- 

 
 

 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ประกันภัยความเสี่ยงระหว่างก่อสร้างโรงงาน ประกันภัยคลังเก็บ

เครื่องจักรประกันภัยขนส่งทางทะเล 
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

0.21 
0.43 

 
 
 

0.06 
0.08 

บริษัท กาญจนดิษฐน์้ ามันปาล์ม จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 การประกันภัยความเสีย่งภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

0.12 
- 

 
 
 
- 
- 

 
1.2 บริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากัด (“ART”) 

ลักษณะความสัมพันธ์: ART มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล: เป็นค่าบริการในการจัดการของเสีย (กากเกลือ, กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย) 
ที่ออกจากกระบวนการผลิตไบโอดเีซล โดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ซึ่งมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และ
เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและลงความเห็นว่า ความสัมพันธ์นี้ไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นที่เป็น
อิสระของกรรมการอิสระ 
 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
 ค่าบริการจดัการของเสียที่ออกจากกระบวนการผลติไบโอดีเซล 

อายุสัญญา 1 ปี 
1. ค่าบริการเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 

 
 

1.19 

 
 

0.04 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
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ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

1.95 
- 

 
 
 

1.35 
0.67 

บริษัท บ้านชวน พัฒนา จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

3.97 
- 

 
 
 

2.95 
1.22 

บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ิน ประกันภัยธรุกิจหยดุชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก  
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

1.10 
1.48 

 
 
 
- 

1.45 
บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง) 
 ท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพยส์ินทาวเวอร์เครน ประกันภยัการขนส่ง 

1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 

3.49 
4.49 

 
 
- 

1.39 
บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันภัยความเสี่ยงภัยของผูร้บัเหมา 

1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 

0.52 
0.52 

 
 
- 
- 

บริษัท อ ีสมาร์ท ทรานสปอร์ต จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ท าประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร 

1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 

0.11 
0.19 

 
 
- 
- 

บริษัท พลังงานมหานคร จ ากัด (บริษัทย่อยทางตรง) 
 การประกันภัยความเสีย่งภัยทรัพย์สิน ประกันความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก ประกันภัยสถานีชาร์ต 
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

0.18 
0.62 

 
 
 

0.15 
- 

 
 

 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 ประกันภัยความเสี่ยงระหว่างก่อสร้างโรงงาน ประกันภัยคลังเก็บ

เครื่องจักรประกันภัยขนส่งทางทะเล 
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

0.21 
0.43 

 
 
 

0.06 
0.08 

บริษัท กาญจนดิษฐน์้ ามันปาล์ม จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
 การประกันภัยความเสีย่งภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก 

ประกันความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 

 
 
 

0.12 
- 

 
 
 
- 
- 

 
1.2 บริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากัด (“ART”) 

ลักษณะความสัมพันธ์: ART มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล: เป็นค่าบริการในการจัดการของเสีย (กากเกลือ, กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย) 
ที่ออกจากกระบวนการผลิตไบโอดเีซล โดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ซึ่งมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และ
เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและลงความเห็นว่า ความสัมพันธ์นี้ไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นที่เป็น
อิสระของกรรมการอิสระ 
 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
 ค่าบริการจดัการของเสียที่ออกจากกระบวนการผลติไบโอดีเซล 

อายุสัญญา 1 ปี 
1. ค่าบริการเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 

 
 

1.19 

 
 

0.04 
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1.3 บริษัท เงินทุน แอดวานซ์ จ ากัด (มหาชน)  (“Advance Finance”) 
ลักษณะความสัมพันธ์: มีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Advance Finance ดังนี้  
 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทของ Advance Finance คือ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 
 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน Advance Finance  คือ นายสมโภชน์ อาหุนัย ถือหุ้นร้อยละ 10.00  

และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล ถือหุ้นร้อยละ 10.00 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล: เป็นดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินระยะสั้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทางเลือกในการบริหาร
สภาพคล่อง และเพิ่มผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยรับให้กับบริษัทฯ โดยมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับกับ
สถาบันการเงินอ่ืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลตอบแทนท่ีดีที่สุด  
 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
 ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินระยะสั้น  0.93 0.17 

 
1.4 บริษัท ไทยอีวี จ ากัด (“THAI EV”) 

ลักษณะความสัมพันธ์: นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 25 
ของบริษัท อีวีนาว จ ากัด ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ THAI EV   
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล: เพื่อสนับสนุนธุรกิจรถไฟฟ้าโดยสารสาธารณะของกลุ่มบริษัท ที่อยู่ภายใต้การด าเนินงาน
ของ บริษัท อีวีนาว จ ากัด จึงมีความจ าเป็นต้องใช้สถานท่ีส าหรับใช้เป็นส านักงานและลานจอดรถไฟฟ้า EV โดยมีราคาค่าเช่า
ตามปกติของธุรกิจ 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
 บริษัท อีวินาว จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

1. มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่ส านักงานและค่าบริการที่จอดรถ 
เป็นระยะเวลา 3 ป ี

2. ค่าบริการดังกล่าวบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 

 
 

0.8 

 
 
- 

 
1.5 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากัด (“PPL”) 

ลักษณะความสัมพันธ์: PPL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ (ทางอ้อม) คือนายเอก อาหุนัย ซึ่งเป็นญาติสนิทของนายสมโภชน์ อาหุนัย ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ    
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล : บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ระยะเวลาเช่า 15 ปี โดยมีขนาด
รายการในการท ารายการเกี่ยวโยงกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท ารายการเกี่ยวโยงกัน โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เปิดเผยสารสนเทศสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล และได้ขออนุมัติการเข้าท ารายการ ต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 สามารถดูรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ 

 

 
 

ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 มีค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นท่ีตั้งโรงงาน ระยะเวลา 15 ปี  

1. บันทึกเป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์  
2. ค่าเสื่อมตัดจ่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์บันทึกเป็นต้นทุนระหว่างก่อสร้าง

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์

 
 

651.03 
14.83 

 
 
- 
- 

 
1.6 บริษัท แลนด์ พรอสเพอริต้ี โฮลดิง จ ากัด (“LPH”) 

ลักษณะความสัมพันธ:์ LPH มีผู้ถือหุ้นใหญ่ (ทางอ้อม) คือ นายเอก อาหุนัย ซึ่งเป็นญาตสินิทของนายสมโภชน์ อาหุนัย ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ของบริษัทฯ    
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล: บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญจ านวนร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดของ LPH (จ านวน 
285 ล้านหุ้น) โดยมีขนาดรายการในการท ารายการเกี่ยวโยงกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท ารายการเกี่ยวโยงกัน โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวว่ามูลค่าหุ้นมีความสมเหตุสมผล และขออนุมัติการเข้าท า
รายการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 สามารถดูรายละเอียดจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บน
เว็บไซต์ของบริษัทได้ 
 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับปี 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

 การลงทุนซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 19 ของหุ้นท้ังหมดของ LPH 
 มีมูลค่าตามบญัชี 

5,476.32 - 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
จ าเป็นมีเงื่อนไข และราคายุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เทียบเท่ากับธุรกรรมที่ท ากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basic) 
ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรอืคณะกรรมการบรษิัท ตามนโยบายของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ ก าหนด ก่อนการท ารายการแล้ว 
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1.3 บริษัท เงินทุน แอดวานซ์ จ ากัด (มหาชน)  (“Advance Finance”) 
ลักษณะความสัมพันธ์: มีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Advance Finance ดังนี้  
 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทของ Advance Finance คือ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 
 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน Advance Finance  คือ นายสมโภชน์ อาหุนัย ถือหุ้นร้อยละ 10.00  

และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล ถือหุ้นร้อยละ 10.00 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล: เป็นดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินระยะสั้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทางเลือกในการบริหาร
สภาพคล่อง และเพิ่มผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยรับให้กับบริษัทฯ โดยมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับกับ
สถาบันการเงินอ่ืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลตอบแทนท่ีดีที่สุด  
 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
 ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินระยะสั้น  0.93 0.17 

 
1.4 บริษัท ไทยอีวี จ ากัด (“THAI EV”) 

ลักษณะความสัมพันธ์: นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 25 
ของบริษัท อีวีนาว จ ากัด ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ THAI EV   
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล: เพื่อสนับสนุนธุรกิจรถไฟฟ้าโดยสารสาธารณะของกลุ่มบริษัท ที่อยู่ภายใต้การด าเนินงาน
ของ บริษัท อีวีนาว จ ากัด จึงมีความจ าเป็นต้องใช้สถานท่ีส าหรับใช้เป็นส านักงานและลานจอดรถไฟฟ้า EV โดยมีราคาค่าเช่า
ตามปกติของธุรกิจ 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
 บริษัท อีวินาว จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

1. มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่ส านักงานและค่าบริการที่จอดรถ 
เป็นระยะเวลา 3 ป ี

2. ค่าบริการดังกล่าวบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร 

 
 

0.8 

 
 
- 

 
1.5 บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ ากัด (“PPL”) 

ลักษณะความสัมพันธ์: PPL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ (ทางอ้อม) คือนายเอก อาหุนัย ซึ่งเป็นญาติสนิทของนายสมโภชน์ อาหุนัย ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ    
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล : บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ระยะเวลาเช่า 15 ปี โดยมีขนาด
รายการในการท ารายการเกี่ยวโยงกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท ารายการเกี่ยวโยงกัน โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เปิดเผยสารสนเทศสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล และได้ขออนุมัติการเข้าท ารายการ ต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 สามารถดูรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ 

 

 
 

ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับป ี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท)  
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท)  
บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)  
 มีค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นท่ีตั้งโรงงาน ระยะเวลา 15 ปี  

1. บันทึกเป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์  
2. ค่าเสื่อมตัดจ่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์บันทึกเป็นต้นทุนระหว่างก่อสร้าง

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์

 
 

651.03 
14.83 

 
 
- 
- 

 
1.6 บริษัท แลนด์ พรอสเพอริต้ี โฮลดิง จ ากัด (“LPH”) 

ลักษณะความสัมพันธ:์ LPH มีผู้ถือหุ้นใหญ่ (ทางอ้อม) คือ นายเอก อาหุนัย ซึ่งเป็นญาตสินิทของนายสมโภชน์ อาหุนัย ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ของบริษัทฯ    
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล: บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญจ านวนร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดของ LPH (จ านวน 
285 ล้านหุ้น) โดยมีขนาดรายการในการท ารายการเกี่ยวโยงกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท ารายการเกี่ยวโยงกัน โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวว่ามูลค่าหุ้นมีความสมเหตุสมผล และขออนุมัติการเข้าท า
รายการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 สามารถดูรายละเอียดจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บน
เว็บไซต์ของบริษัทได้ 
 

 
ลักษณะรายการ 

 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับปี 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

 การลงทุนซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 19 ของหุ้นท้ังหมดของ LPH 
 มีมูลค่าตามบญัชี 

5,476.32 - 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
จ าเป็นมีเงื่อนไข และราคายุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เทียบเท่ากับธุรกรรมที่ท ากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basic) 
ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรอืคณะกรรมการบรษิัท ตามนโยบายของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ ก าหนด ก่อนการท ารายการแล้ว 
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2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นส าคัญ ดังนั้น 
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
 หลักเกณฑ์ความจ าเป็นในการเข้าท ารายการจะต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีจริยธรรม ในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 หลักเกณฑ์ราคายุติธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านราคาที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรอนุมัติว่ามีเง่ือนไขต่าง ๆ 
เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในตลาดเปรยีบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รวมถึงให้ความเห็นก่อน
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม 
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้มี
ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อน าไป
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติท า
รายการ  

 
3. นโยบายในการท ารายการระหว่างกัน  และแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน  

 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่
กฎหมาย หรือหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 
และในอนาคต หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด-

หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก.ล.ต. และ ตลท. และในกรณีที่เป็นรายการที่
เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักการ
เกี่ยวกับข้อตกลงท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป ในการนี้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดท ารายการสรุป การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี  
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 2 (12)  หน้าที่ 128

  

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ตรวจสอบโดย “บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด” ซึ่งมีนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี
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ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นส าคัญ ดังนั้น 
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
 หลักเกณฑ์ความจ าเป็นในการเข้าท ารายการจะต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีจริยธรรม ในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 หลักเกณฑ์ราคายุติธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านราคาที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรอนุมัติว่ามีเง่ือนไขต่าง ๆ 
เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในตลาดเปรยีบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รวมถึงให้ความเห็นก่อน
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม 
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้มี
ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อน าไป
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติท า
รายการ  

 
3. นโยบายในการท ารายการระหว่างกัน  และแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน  

 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่
กฎหมาย หรือหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 
และในอนาคต หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด-

หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก.ล.ต. และ ตลท. และในกรณีที่เป็นรายการที่
เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักการ
เกี่ยวกับข้อตกลงท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป ในการนี้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดท ารายการสรุป การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี  
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ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 3 (13)  หน้าที่ 129



  

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,950.67 3.76 10,028.95 14.28 5,478.57 9.25 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใช้เป็นหลักประกัน 11.72 0.01 11.53 0.02 43.99 0.07 
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 2,750.19 3.50 2,665.76 3.80 1,650.85 2.79 
ลูกหนี้อ่ืน 761.29 0.97 509.51 0.73 644.07 1.09 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บคุคลและบริษัทอ่ืน     7.07 

 
0.00 

 
3.19 0.00 2.69 0.00 

     และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอ่ืน     75.00 0.10 56.25 0.07 - - 
     และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน       
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 833.30 1.06 757.68 1.08 329.96 0.56 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,389.24 9.40 14,032.87 19.98 8,150.13 13.77 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใช้เป็นหลักประกัน 177.46 0.23 166.31 0.24 129.70 0.22 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย 5,526.61 

 
7.04 

 
- - - - 

   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซื้อเงินลงทุน - - - - 34.53 0.06 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม/1 1,500.48 1.91 69.53 0.10 - - 
เงินลงทุนในการร่วมค้า/2 28.99 0.04 30.67 0.04 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น 4.85 

 
0.01 

 
23.60 0.03 4.85 0.01 

   และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 67.19 0.09 69.30 0.10 32.60 0.06 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 55,856.94 71.17 51,371.08 73.16 47,587.21 80.37 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ 1,778.33 2.27 - - - - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 2,792.58 3.56 2,792.78 3.98 1,941.13 3.28 
ค่าความนิยม 1,337.33 1.70 889.81 1.27 936.52 1.58 
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 111.28 0.14 75.70 0.11 64.71 0.11 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 1,912.49 2.44 698.04 0.99 326.21 0.55 
รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 71,094.53 90.60 56,186.82 80.02 51,057.46 86.23 

สินทรัพย์รวม 78,483.77 100.00 70,219.69 100.00 59,207.59 100.00 

  

(ข)      ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ)  
(ต่อ) งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
    

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน 2,640.31 3.36 659.86 0.96 1,817.01 3.07 
เจ้าหนี้การคา้    372.59 0.47 285.29 0.41 150.18 0.25 
เจ้าหนี้อ่ืน 915.95 1.17 735.74 1.05 460.55 0.78 
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ 128.14 0.16 62.16 0.09 8,781.47 14.83 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 33.92 0.04 - - - - 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5,342.36 

 
6.81 

 
1,307.69 1.85 264.05 0.45 

     ที่ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน 10.63 0.01 - - - - 
หนี้สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินท่ี 98.74 

 
0.13 

 
1.06 0.00 0.62 0.00 

     ที่ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
หุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี สุทธิ 3,999.46 5.10 2,999.49 4.27 999.78 1.69 
ภาษีเงินได้นติิบุคคลค้างจ่าย 12.61 0.02 5.66 0.00 28.65 0.05 
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง 9.73 0.01 13.22 0.01 0.26 0.00 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,564.44 17.28 6,070.17 8.64 12,502.57 21.12 
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน 3.21 0.00 - - - - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 18,897.60 24.08 22,985.99 32.73 19,142.47 32.33 
หุ้นกู-้สุทธิ/4 12,192.30 15.54 13,991.36 19.93 6,996.14 11.82 
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง 76.48 0.10 15.92 0.02 5.17 0.01 
หนี้สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ 1,674.91 2.13 2.28 0.01 6.40 0.01 
หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 296.34 0.38 180.23 0.26 200.53 0.34 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 67.61 0.09 49.95 0.07 33.89 0.06 
ประมาณการหนี้สิน 2,073.68 2.64 2,056.01 2.93 799.69 1.35 
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 10.32 0.01 1.32 0.00 3.11 0.01 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 35,292.45 44.97 39,283.06 55.95 27,187.40 45.92 

รวมหนี้สิน 48,856.89 62.25 45,353.23 64.59 39,689.97 67.04 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 3 (13)  หน้าที่ 130



  

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,950.67 3.76 10,028.95 14.28 5,478.57 9.25 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใช้เป็นหลักประกัน 11.72 0.01 11.53 0.02 43.99 0.07 
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 2,750.19 3.50 2,665.76 3.80 1,650.85 2.79 
ลูกหนี้อ่ืน 761.29 0.97 509.51 0.73 644.07 1.09 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บคุคลและบริษัทอ่ืน     7.07 

 
0.00 

 
3.19 0.00 2.69 0.00 

     และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอ่ืน     75.00 0.10 56.25 0.07 - - 
     และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน       
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 833.30 1.06 757.68 1.08 329.96 0.56 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,389.24 9.40 14,032.87 19.98 8,150.13 13.77 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีใช้เป็นหลักประกัน 177.46 0.23 166.31 0.24 129.70 0.22 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย 5,526.61 

 
7.04 

 
- - - - 

   มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซื้อเงินลงทุน - - - - 34.53 0.06 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม/1 1,500.48 1.91 69.53 0.10 - - 
เงินลงทุนในการร่วมค้า/2 28.99 0.04 30.67 0.04 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น 4.85 

 
0.01 

 
23.60 0.03 4.85 0.01 

   และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 67.19 0.09 69.30 0.10 32.60 0.06 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 55,856.94 71.17 51,371.08 73.16 47,587.21 80.37 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ 1,778.33 2.27 - - - - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 2,792.58 3.56 2,792.78 3.98 1,941.13 3.28 
ค่าความนิยม 1,337.33 1.70 889.81 1.27 936.52 1.58 
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 111.28 0.14 75.70 0.11 64.71 0.11 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 1,912.49 2.44 698.04 0.99 326.21 0.55 
รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 71,094.53 90.60 56,186.82 80.02 51,057.46 86.23 

สินทรัพย์รวม 78,483.77 100.00 70,219.69 100.00 59,207.59 100.00 

  

(ข)      ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ)  
(ต่อ) งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
    

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

เงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน 2,640.31 3.36 659.86 0.96 1,817.01 3.07 
เจ้าหนี้การคา้    372.59 0.47 285.29 0.41 150.18 0.25 
เจ้าหนี้อ่ืน 915.95 1.17 735.74 1.05 460.55 0.78 
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ 128.14 0.16 62.16 0.09 8,781.47 14.83 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 33.92 0.04 - - - - 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5,342.36 

 
6.81 

 
1,307.69 1.85 264.05 0.45 

     ที่ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน 10.63 0.01 - - - - 
หนี้สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินท่ี 98.74 

 
0.13 

 
1.06 0.00 0.62 0.00 

     ที่ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
หุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี สุทธิ 3,999.46 5.10 2,999.49 4.27 999.78 1.69 
ภาษีเงินได้นติิบุคคลค้างจ่าย 12.61 0.02 5.66 0.00 28.65 0.05 
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง 9.73 0.01 13.22 0.01 0.26 0.00 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,564.44 17.28 6,070.17 8.64 12,502.57 21.12 
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน 3.21 0.00 - - - - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 18,897.60 24.08 22,985.99 32.73 19,142.47 32.33 
หุ้นกู-้สุทธิ/4 12,192.30 15.54 13,991.36 19.93 6,996.14 11.82 
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง 76.48 0.10 15.92 0.02 5.17 0.01 
หนี้สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ 1,674.91 2.13 2.28 0.01 6.40 0.01 
หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 296.34 0.38 180.23 0.26 200.53 0.34 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 67.61 0.09 49.95 0.07 33.89 0.06 
ประมาณการหนี้สิน 2,073.68 2.64 2,056.01 2.93 799.69 1.35 
หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 10.32 0.01 1.32 0.00 3.11 0.01 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 35,292.45 44.97 39,283.06 55.95 27,187.40 45.92 

รวมหนี้สิน 48,856.89 62.25 45,353.23 64.59 39,689.97 67.04 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
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แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



  

ข)      ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ)  
(ต่อ) งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 13 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ทุนจดทะเบียน 373.00 0.48 373.00 0.53 373 0.63 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 373.00 0.48 373.00 0.53 373 0.63 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 3,680.62 4.69 3,680.62 5.24 3,680.62 6.22 
ก าไรสะสม       
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 37.30 0.05 37.30 0.05 37.3 0.06 
   ยังไม่จดัสรร 24,149.09 30.77 20,148.09 28.69 14,998.97 25.33 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (428.49) (0.55) (874.50) (1.24) (778.89) (1.31) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 27,811.52 35.44 23,364.51 33.27 18,310.99 30.93 
ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคุม 1,815.36 2.31 1,501.95 2.14 1,206.63 2.04 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,626.88 37.75 24,866.46 35.41 19,517.62 32.96 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 78,483.77 100.00 70,219.69 100.00 59,207.59 100.00 
 
หมายเหตุ : 
/1 :   เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษัท 

ทีเอฟ เทค จ ากัด โดยช าระค่าหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท
ดังกล่าวส าหรับหุ้นจ านวน 2 ,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว ในราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทดังกล่าวได้เรียก  ช าระค่าหุ้นส่วน
แรก ในราคาหุ้นละ 25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 20 
ล้านบาท ต่อมา เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้
ขายหุ้นสามัญท่ีกลุ่มกิจการถืออยู่ท้ังหมดในบริษัท ทีเอฟ เทค 
จ ากัด ให้กับบริษัท ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นจ านวนเงิน
รวม 20 ล้านบาท ท้ังน้ีในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วท้ังจ านวนและ
ได้รับรู้ผลขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าตาม
วิธีส่วนได้เสียจ านวน 0.91 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  
 
 
 

 

 
เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้ือเงินลงทุน 
ใน Zept Inc. โดยการช าระค่าหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท
ดังกล่าวส าหรับหุ้นจ านวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 48.19 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว ในราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็นจ านวนเงินรวม 10 
ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่า 10.16 ล้านบาท 

  

 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 Zept Inc. ได้ออกหุ้นสามัญใหม่
ให้แก่ผู้ลงทุนอื่นเป็นจ านวน 1,333,333 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไว้
บวกส่วนเพิ่มหุ้นละ 15 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็นจ านวน
เงินรวม 19.99 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่า 
19.60 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนของกลุ่มกิจการใน Zept Inc. 
ลดลงจากร้อยละ 48.19 เป็นร้อยละ 45.28 กลุ่มกิจการได้รับรู้
ก าไรจากการลดสัดส่วนดังกล่าวเป็นจ านวน 8.57 ล้านบาท 
โดยแสดงรายการรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นเปลี่ยนแปลงตามวิธีส่วนได้ เสีย  หรือเทียบเท่า  13.54 
ล้านบาท 

  

 ต่อมาเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ขาย
หุ้นสามัญท่ีกลุ่มกิจการถืออยู่ท้ังหมดใน Zept Inc. ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของ Zept Inc. เป็นจ านวนเงินรวม 13.45 ล้านเหรียญ
ดอลล่าร์ไต้หวันหรือเทียบเท่า 14.20 ล้านบาท ท้ังน้ีในระหว่าง
ปี บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วท้ังจ านวนและได้รับรู้ผล
ก าไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
จ านวน 3.79 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

  

 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้ือเงินลงทุนใน 
Wan Meng Automatic Precision Co., Ltd. โดยช าระค่าหุ้น
สามัญออกใหม่ของบริษัทดังกล่าวส าหรับหุ้นจ านวน 1,296,000 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.04 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 
ในราคามูลค่าท่ีตราไว้บวกส่วนเพิ่มหุ้นละ 30 เหรียญดอลลาร์
ไต้หวัน คิดเป็นจ านวนเงินรวม 38.88 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นเปลี่ยนแปลงตามวิธีส่วนได้เสีย หรือเทียบเท่า 
35.99 ล้านบาท 

  

 เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ร่วมจัดตั้งบริษัท 
ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ไทยและมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 หุ้น ในราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 
ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว บริษัทได้จ่ายช าระ
ค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 25 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 800,000 หุ้น 
คิดเป็นจ านวนเงินรวม 20 ล้านบาทแล้วในระหว่างปี บริษัท ที
เอฟ เทค โฮลดิ้ง จ ากัด ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน  

  

 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จ ากัด คณะกรรมการได้มีมติ
อนุมัติเรียกช าระค่าหุ้นสามัญส่วนท่ียังเรียกไม่ครบในอัตรา 
หุ้นละ 25 บาท บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 25 
บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 800,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 
20 ล้านบาทแล้วในระหว่างปี 

 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเข้าซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึง
เป็นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท กลุ่มกิจการ
ได้จ่ายช าระค่าหุ้นส าหรับหุ้นจ านวน 670,000,000 หุ้น คิดเป็น
จ านวนเงินรวม 1,474 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 40.01 ของหุ้นสามัญท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว โดย
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ จ าหน่าย และให้เช่ารถบัสโดยสารบริการ
จัดหาทรัพย์สินและลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ 

 

/2 :   เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินล่วงหน้าในการ
เพิ่มส่วนได้เสียในการร่วมค้าตามสัดส่วนเดิมของบริษัทให้แก่ 
Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. (“Atess”) 
(เดิม Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd.) 
เป็นจ านวน 1,060,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 
34.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.00 ของส่วนได้เสีย
ท้ังหมด และเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม  2562 Atess ได้เพิ่ม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้าให้แก่ผู้ลงทุนอื่นเป็นจ านวน 600,000 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 19.55 ล้านบาท ท าให้
สัดส่วนของบริษัทใน Atess ลดลงจากร้อยละ 44.00 เป็นร้อย
ละ 36.67 กลุ่มกิจการได้รับรู้ก าไรจากการลดสัดส่วนดังกล่าว
เป็นจ านวน 3.87 ล้านบาท โดยแสดงรายการรวมอยู่ในรายได้
อื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ราคามูลค่าท่ีตราไว้หุ้นเปลี่ยนแปลงตามวิธี
ส่วนได้เสีย หรือเทียบเท่า 30.67 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันท่ี 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทเข้าท าสัญญา Equity Transfer 
Agreement กับผู้ร่วมค้ารายหน่ึง เพื่อรับโอนส่วนได้เสีย
จ านวน 0.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 2.19 ล้านบาท 
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.875 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด 
มีผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  36.67 
เป็นร้อยละ 38.58 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด บริษัทได้รับ
โอนส่วนได้เสียดังกล่าวท้ังหมดแล้วในระหว่างปี 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 3 (13)  หน้าที่ 132



  

ข)      ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ)  
(ต่อ) งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 13 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ล้านบาท ร้อยละ 
% 

ทุนจดทะเบียน 373.00 0.48 373.00 0.53 373 0.63 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 373.00 0.48 373.00 0.53 373 0.63 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 3,680.62 4.69 3,680.62 5.24 3,680.62 6.22 
ก าไรสะสม       
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 37.30 0.05 37.30 0.05 37.3 0.06 
   ยังไม่จดัสรร 24,149.09 30.77 20,148.09 28.69 14,998.97 25.33 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (428.49) (0.55) (874.50) (1.24) (778.89) (1.31) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 27,811.52 35.44 23,364.51 33.27 18,310.99 30.93 
ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคุม 1,815.36 2.31 1,501.95 2.14 1,206.63 2.04 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,626.88 37.75 24,866.46 35.41 19,517.62 32.96 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 78,483.77 100.00 70,219.69 100.00 59,207.59 100.00 
 
หมายเหตุ : 
/1 :   เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษัท 

ทีเอฟ เทค จ ากัด โดยช าระค่าหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท
ดังกล่าวส าหรับหุ้นจ านวน 2 ,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว ในราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทดังกล่าวได้เรียก  ช าระค่าหุ้นส่วน
แรก ในราคาหุ้นละ 25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 20 
ล้านบาท ต่อมา เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้
ขายหุ้นสามัญท่ีกลุ่มกิจการถืออยู่ท้ังหมดในบริษัท ทีเอฟ เทค 
จ ากัด ให้กับบริษัท ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นจ านวนเงิน
รวม 20 ล้านบาท ท้ังน้ีในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วท้ังจ านวนและ
ได้รับรู้ผลขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าตาม
วิธีส่วนได้เสียจ านวน 0.91 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  
 
 
 

 

 
เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้ือเงินลงทุน 
ใน Zept Inc. โดยการช าระค่าหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท
ดังกล่าวส าหรับหุ้นจ านวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 48.19 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว ในราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็นจ านวนเงินรวม 10 
ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่า 10.16 ล้านบาท 

  

 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 Zept Inc. ได้ออกหุ้นสามัญใหม่
ให้แก่ผู้ลงทุนอื่นเป็นจ านวน 1,333,333 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไว้
บวกส่วนเพิ่มหุ้นละ 15 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็นจ านวน
เงินรวม 19.99 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่า 
19.60 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนของกลุ่มกิจการใน Zept Inc. 
ลดลงจากร้อยละ 48.19 เป็นร้อยละ 45.28 กลุ่มกิจการได้รับรู้
ก าไรจากการลดสัดส่วนดังกล่าวเป็นจ านวน 8.57 ล้านบาท 
โดยแสดงรายการรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นเปลี่ยนแปลงตามวิธีส่วนได้ เสีย  หรือเทียบเท่า  13.54 
ล้านบาท 

  

 ต่อมาเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ขาย
หุ้นสามัญท่ีกลุ่มกิจการถืออยู่ท้ังหมดใน Zept Inc. ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของ Zept Inc. เป็นจ านวนเงินรวม 13.45 ล้านเหรียญ
ดอลล่าร์ไต้หวันหรือเทียบเท่า 14.20 ล้านบาท ท้ังน้ีในระหว่าง
ปี บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วท้ังจ านวนและได้รับรู้ผล
ก าไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
จ านวน 3.79 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

  

 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้ือเงินลงทุนใน 
Wan Meng Automatic Precision Co., Ltd. โดยช าระค่าหุ้น
สามัญออกใหม่ของบริษัทดังกล่าวส าหรับหุ้นจ านวน 1,296,000 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.04 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 
ในราคามูลค่าท่ีตราไว้บวกส่วนเพิ่มหุ้นละ 30 เหรียญดอลลาร์
ไต้หวัน คิดเป็นจ านวนเงินรวม 38.88 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นเปลี่ยนแปลงตามวิธีส่วนได้เสีย หรือเทียบเท่า 
35.99 ล้านบาท 

  

 เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ร่วมจัดตั้งบริษัท 
ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ไทยและมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 หุ้น ในราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 
ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว บริษัทได้จ่ายช าระ
ค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 25 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 800,000 หุ้น 
คิดเป็นจ านวนเงินรวม 20 ล้านบาทแล้วในระหว่างปี บริษัท ที
เอฟ เทค โฮลดิ้ง จ ากัด ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน  

  

 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จ ากัด คณะกรรมการได้มีมติ
อนุมัติเรียกช าระค่าหุ้นสามัญส่วนท่ียังเรียกไม่ครบในอัตรา 
หุ้นละ 25 บาท บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 25 
บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 800,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวม 
20 ล้านบาทแล้วในระหว่างปี 

 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเข้าซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึง
เป็นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท กลุ่มกิจการ
ได้จ่ายช าระค่าหุ้นส าหรับหุ้นจ านวน 670,000,000 หุ้น คิดเป็น
จ านวนเงินรวม 1,474 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 40.01 ของหุ้นสามัญท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว โดย
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ จ าหน่าย และให้เช่ารถบัสโดยสารบริการ
จัดหาทรัพย์สินและลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ 

 

/2 :   เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินล่วงหน้าในการ
เพิ่มส่วนได้เสียในการร่วมค้าตามสัดส่วนเดิมของบริษัทให้แก่ 
Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. (“Atess”) 
(เดิม Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd.) 
เป็นจ านวน 1,060,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 
34.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.00 ของส่วนได้เสีย
ท้ังหมด และเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม  2562 Atess ได้เพิ่ม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้าให้แก่ผู้ลงทุนอื่นเป็นจ านวน 600,000 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 19.55 ล้านบาท ท าให้
สัดส่วนของบริษัทใน Atess ลดลงจากร้อยละ 44.00 เป็นร้อย
ละ 36.67 กลุ่มกิจการได้รับรู้ก าไรจากการลดสัดส่วนดังกล่าว
เป็นจ านวน 3.87 ล้านบาท โดยแสดงรายการรวมอยู่ในรายได้
อื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ราคามูลค่าท่ีตราไว้หุ้นเปล่ียนแปลงตามวิธี
ส่วนได้เสีย หรือเทียบเท่า 30.67 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันท่ี 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทเข้าท าสัญญา Equity Transfer 
Agreement กับผู้ร่วมค้ารายหน่ึง เพื่อรับโอนส่วนได้เสีย
จ านวน 0.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 2.19 ล้านบาท 
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.875 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด 
มีผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  36.67 
เป็นร้อยละ 38.58 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด บริษัทได้รับ
โอนส่วนได้เสียดังกล่าวท้ังหมดแล้วในระหว่างปี 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 3 (13)  หน้าที่ 133



  

ข)      ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

% 
ล้านบาท 

ร้อยละ 
% 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

% 
รายได้จากการขายสินคา้ - สุทธิ       
  รายไดจ้ากการขายน้ ามันไบโอดีเซล 5,956.47 34.87 3,423.24 23.00 3,194.23 27.65 
  รายไดจ้ากการขายกลีเซอรีนบรสิุทธ์ิ 265.54 1.55 228.93 1.54 296.15 2.56 
  รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า และ  10,601.63 62.07 10,974.28 73.71 7,680.82 66.49 
      รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า /1       
     รายไดจ้ากการขายวัตถดุิบและผลพลอยได ้ 41.34 0.25 25.51 0.17 20.76 0.18 
    รายได้จากการขายและการให้บริการอื่นๆ 214.58 1.26 234.91 1.58 359.99 2.17 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 17,079.56 100 14,886.87 100 11,551.95 100.00 
ต้นทุนขาย 9,052.41 53.00 6,446.22 43.30 5,459.99 47.26 
ต้นทุนบริการ 219.01 1.28 306.17 2.06 208.29 1.80 

ก าไรขั้นต้น 7,808.14 45.72 8,134.48 54.64 5,883.66 50.93 
รายได้อื่น 119.59 0.70 67.67 0.46 43.69 0.38 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 7,927.73 46.42 8,202.15 55.10 5,927.35 51.31 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 79.84 0.47 81.29 0.55 69.19 0.60 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,198.58 7.02 864.55 5.81 735.35 6.37 
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น-สุทธิ (9.77) (0.05) (160.08) (1.08) (166.08) (1.44) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวัดมลูค่าเครื่องมือ 

ทางการเงิน 
(67.93) (0.40) - - - - 

ก าไรทางบัญชีท่ีเกิดจากการรวมธรุกิจ - - - - (894.58) (7.74) 
ต้นทุนทางการเงิน 1,636.80 9.58 1,386.27 9.31 1,086.43 9.40 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,090.21 29.80 6,030.12 40.51 5,097.04 44.12 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า 
61.05 0.36 14.26 0.10 6.31 0.05 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,029.16 29.44 6,015.86 40.41 5,090.73 44.07 
ภาษีเงินได้นติิบุคคล 18.22 0.11 10.75 0.07 (29.35) (0.25) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 5,047.38 29.55 6,026.61 40.48 5,061.38 43.81 
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 493.96 2.89 (142.71) 0.96 (94.94) (0.96) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5,541.34 32.44 5,883.90 39.52 4,966.44 42.99 
 

  

(ข)      ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
(ต่อ) งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 

งบก าไรขาดทุน 

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

% 
ล้านบาท ร้อยละ % ล้านบาท 

ร้อยละ 
% 

การแบ่งปันก าไร       
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ           

ของบริษัทใหญ่ 
5,204.57 30.47 6,081.61 40.85 5,147.55 44.56 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ี         
อ านาจควบคุม 

(157.19) (0.92) (55.00) (0.37) (86.17) (0.75) 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสรจ็รวม             
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ           

ของบริษัทใหญ่ 
5,645.12 33.05  5,977.70 40.15 5,084.29 44.01 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ี         
อ านาจควบคุม 

      (103.78)     (0.61)     (93.80)      (0.63)   (117.85)     (1.02)  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) /2 1.40   1.63   1.33   
มูลค่าหุ้นสามญัที่ตราไว ้(บาท/หุ้น) 0.1   0.1   0.1   
จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 3,730.00   3,730.00   3,730.00   

 
หมายเหตุ : 
/1 : รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) เป็นรายได้ท่ีได้รับการสนับสนุนในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นจ าหน่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ในอัตรา 8  บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดล าปาง และ จังหวัดพิษณุโลก 

ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดก าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเน่ือง จังหวัดสงขลา ในอัตรา 3.50 บาท 

ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
/2 : ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกและ

เรียกช าระแล้วในระหว่างป ี
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ข)      ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว 
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

% 
ล้านบาท 

ร้อยละ 
% 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

% 
รายได้จากการขายสินคา้ - สุทธิ       
  รายไดจ้ากการขายน้ ามันไบโอดีเซล 5,956.47 34.87 3,423.24 23.00 3,194.23 27.65 
  รายไดจ้ากการขายกลีเซอรีนบรสิุทธ์ิ 265.54 1.55 228.93 1.54 296.15 2.56 
  รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า และ  10,601.63 62.07 10,974.28 73.71 7,680.82 66.49 
      รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า /1       
     รายไดจ้ากการขายวัตถดุิบและผลพลอยได ้ 41.34 0.25 25.51 0.17 20.76 0.18 
    รายได้จากการขายและการให้บริการอื่นๆ 214.58 1.26 234.91 1.58 359.99 2.17 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 17,079.56 100 14,886.87 100 11,551.95 100.00 
ต้นทุนขาย 9,052.41 53.00 6,446.22 43.30 5,459.99 47.26 
ต้นทุนบริการ 219.01 1.28 306.17 2.06 208.29 1.80 

ก าไรขั้นต้น 7,808.14 45.72 8,134.48 54.64 5,883.66 50.93 
รายได้อื่น 119.59 0.70 67.67 0.46 43.69 0.38 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 7,927.73 46.42 8,202.15 55.10 5,927.35 51.31 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 79.84 0.47 81.29 0.55 69.19 0.60 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,198.58 7.02 864.55 5.81 735.35 6.37 
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น-สุทธิ (9.77) (0.05) (160.08) (1.08) (166.08) (1.44) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวัดมลูค่าเครื่องมือ 

ทางการเงิน 
(67.93) (0.40) - - - - 

ก าไรทางบัญชีท่ีเกิดจากการรวมธรุกิจ - - - - (894.58) (7.74) 
ต้นทุนทางการเงิน 1,636.80 9.58 1,386.27 9.31 1,086.43 9.40 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,090.21 29.80 6,030.12 40.51 5,097.04 44.12 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า 
61.05 0.36 14.26 0.10 6.31 0.05 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,029.16 29.44 6,015.86 40.41 5,090.73 44.07 
ภาษีเงินได้นติิบุคคล 18.22 0.11 10.75 0.07 (29.35) (0.25) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 5,047.38 29.55 6,026.61 40.48 5,061.38 43.81 
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 493.96 2.89 (142.71) 0.96 (94.94) (0.96) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5,541.34 32.44 5,883.90 39.52 4,966.44 42.99 
 

  

(ข)      ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
(ต่อ) งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงนิรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
 

งบก าไรขาดทุน 

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท 
ร้อยละ 

% 
ล้านบาท ร้อยละ % ล้านบาท 

ร้อยละ 
% 

การแบ่งปันก าไร       
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ           

ของบริษัทใหญ่ 
5,204.57 30.47 6,081.61 40.85 5,147.55 44.56 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ี         
อ านาจควบคุม 

(157.19) (0.92) (55.00) (0.37) (86.17) (0.75) 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสรจ็รวม             
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ           

ของบริษัทใหญ่ 
5,645.12 33.05  5,977.70 40.15 5,084.29 44.01 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ี         
อ านาจควบคุม 

      (103.78)     (0.61)     (93.80)      (0.63)   (117.85)     (1.02)  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) /2 1.40   1.63   1.33   
มูลค่าหุ้นสามญัที่ตราไว ้(บาท/หุ้น) 0.1   0.1   0.1   
จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 3,730.00   3,730.00   3,730.00   

 
หมายเหตุ : 
/1 : รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) เป็นรายได้ท่ีได้รับการสนับสนุนในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นจ าหน่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ในอัตรา 8  บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก าลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดล าปาง และ จังหวัดพิษณุโลก 

ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดก าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเน่ือง จังหวัดสงขลา ในอัตรา 3.50 บาท 

ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
/2 : ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกและ

เรียกช าระแล้วในระหว่างป ี
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(ข)      ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
 งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว  

 ปี 2563   ปี 2562   ปี 2561 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 5,029.16 6,015.87 5,090.73 
รายการปรับกระทบ ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)    
   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบญัชี 2,730.38 2,517.45 1,833.04 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 5.81 15.93 5.23 
ก าไรจากการวัดมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงิน (67.93) - - 
ดอกเบี้ยรับ (30.53) (41.92) (17.52) 
ต้นทุนทางการเงิน 1,636.80 1,386.27 1,086.43 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลงัการเกษียณอายุ 12.74 15.04 10.71 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 11.40 7.26 0.13 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 61.05 14.26 6.31 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (8.76) (12.44) - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2.89) - - 
ก าไรทางบัญชีท่ีเกิดจากการรวมธรุกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้นสุทธิ - - (894.58) 
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายทรพัย์สิน 81.34 (0.33) 0.81 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ ์ 3.37 4.99 43.68 
ขาดทุนจากการแลกเปลีย่นสินทรพัย์ - - 3.38 
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของวัตถุดิบ 6.27 6.85 (4.17) 
ขาดทุน(ก าไร)จากอัตราแลกเปลีย่นท่ียังไม่เกิดขึ้น (2.30) 2.35 (132.58) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด าเนนิงานก่อน 9,465.91 9,931.58 7,031.47 
       การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน    
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :    
       ลูกหนี้การค้า (88.83) (1,021.93) 90.78 
       ลูกหนี้อ่ืน (257.70) 133.70 276.36 
       สินค้าคงเหลือ (72.16) (434.56) (109.57) 
       สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 15.34 (380.74) (35.06) 
หนี้สินด าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) :     
       เจ้าหนี้การค้า 72.14 135.11 10.70 
       เจ้าหนี้อ่ืน 137.15 384.04 (29.43) 
       หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (5.41) (24.43) 1.55 
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 9,266.44 8,722.77 7,236.80 
จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล (28.80) (19.53) (44.08) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 9,237.64 8,703.24 7,192.71 

  

(ข)      ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
(ต่อ) งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

งบกระแสเงินสด 
 งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว  

 ปี 2563   ปี 2562   ปี 2561 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน    
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกนั 9.52 (4.15) (72.73) 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.20 - - 
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น - (0.50) (0.50) 
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน - - (34.53) 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - (75.00) (4.85) 
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจท่ีด าเนนิการส าเร็จเป็นข้ัน - - 305.62 
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินท่ีวัดด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอื่น 
(5,134.07) - - 

เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม 2.74 - - 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยทางอ้อม (403.80) - - 
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม (1,514.00) (70.15) - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 34.20 - - 
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า (2.19) - - 
เงินสดจ่ายซื้ออสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน - (38.79) - 
ซื้อสินทรัพย์ถาวร (7,160.40) (14,521.99) (5,698.72) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 30.52 0.34 1.78 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตนอื่น (77.86) (139.44) (4.72) 
รับดอกเบี้ย 28.55 41.41 17.59 
จ่ายค่าดอกเบีย้ที่รวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (8.95) (26.17) (75.66) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (14,195.54) (14,834.44) (5,566.72) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,898.17 8,150.95 893.79 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (3,303.19) (9,307.94) - 
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,302.20 5,125.59 802.44 
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,845.03) (266.03) (264.43) 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (69.17) - - 
ช าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (115.48) (3.68) (13.19) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 2,200.00 10,000.00 - 
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ (3,000.00) (1,000.00) - 
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(ข)      ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
 งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว  

 ปี 2563   ปี 2562   ปี 2561 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 5,029.16 6,015.87 5,090.73 
รายการปรับกระทบ ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)    
   จากกิจกรรมด าเนินงาน 
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบญัชี 2,730.38 2,517.45 1,833.04 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 5.81 15.93 5.23 
ก าไรจากการวัดมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงิน (67.93) - - 
ดอกเบี้ยรับ (30.53) (41.92) (17.52) 
ต้นทุนทางการเงิน 1,636.80 1,386.27 1,086.43 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลงัการเกษียณอายุ 12.74 15.04 10.71 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 11.40 7.26 0.13 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 61.05 14.26 6.31 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (8.76) (12.44) - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2.89) - - 
ก าไรทางบัญชีท่ีเกิดจากการรวมธรุกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้นสุทธิ - - (894.58) 
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายทรพัย์สิน 81.34 (0.33) 0.81 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ ์ 3.37 4.99 43.68 
ขาดทุนจากการแลกเปลีย่นสินทรพัย์ - - 3.38 
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของวัตถุดิบ 6.27 6.85 (4.17) 
ขาดทุน(ก าไร)จากอัตราแลกเปลีย่นท่ียังไม่เกิดขึ้น (2.30) 2.35 (132.58) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด าเนนิงานก่อน 9,465.91 9,931.58 7,031.47 
       การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน    
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :    
       ลูกหนี้การค้า (88.83) (1,021.93) 90.78 
       ลูกหนี้อ่ืน (257.70) 133.70 276.36 
       สินค้าคงเหลือ (72.16) (434.56) (109.57) 
       สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 15.34 (380.74) (35.06) 
หนี้สินด าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) :     
       เจ้าหนี้การค้า 72.14 135.11 10.70 
       เจ้าหนี้อ่ืน 137.15 384.04 (29.43) 
       หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (5.41) (24.43) 1.55 
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 9,266.44 8,722.77 7,236.80 
จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล (28.80) (19.53) (44.08) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 9,237.64 8,703.24 7,192.71 

  

(ข)      ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
(ต่อ) งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

งบกระแสเงินสด 
 งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว  

 ปี 2563   ปี 2562   ปี 2561 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุน    
เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกนั 9.52 (4.15) (72.73) 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.20 - - 
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น - (0.50) (0.50) 
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน - - (34.53) 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - (75.00) (4.85) 
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจท่ีด าเนนิการส าเร็จเป็นข้ัน - - 305.62 
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินท่ีวัดด้วยมลูค่ายตุิธรรม

ผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอื่น 
(5,134.07) - - 

เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม 2.74 - - 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยทางอ้อม (403.80) - - 
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม (1,514.00) (70.15) - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 34.20 - - 
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า (2.19) - - 
เงินสดจ่ายซื้ออสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน - (38.79) - 
ซื้อสินทรัพย์ถาวร (7,160.40) (14,521.99) (5,698.72) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 30.52 0.34 1.78 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตีัวตนอื่น (77.86) (139.44) (4.72) 
รับดอกเบี้ย 28.55 41.41 17.59 
จ่ายค่าดอกเบีย้ที่รวมอยู่ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (8.95) (26.17) (75.66) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (14,195.54) (14,834.44) (5,566.72) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,898.17 8,150.95 893.79 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (3,303.19) (9,307.94) - 
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,302.20 5,125.59 802.44 
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,845.03) (266.03) (264.43) 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (69.17) - - 
ช าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (115.48) (3.68) (13.19) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 2,200.00 10,000.00 - 
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ (3,000.00) (1,000.00) - 
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(ข)      ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
(ต่อ) งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

งบกระแสเงินสด 
 งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว  

 ปี 2563   ปี 2562   ปี 2561 
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุ้นกู้ (2.20) (7.70) - 
เงินสดรับช าระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 384.63 387.80 596.24 

ของบริษัทย่อย    
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสีย                   

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
- - (844.12) 

จ่ายเงินปันผล (1,118.94) (932.41) (745.95) 
จ่ายช าระดอกเบี้ย (1,471.87) (1,423.45) (1,023.12) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (2,140.88) 10,723.13 (598.34) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (7,098.78) 4,591.93 1,027.66 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 10,028.95 5,478.57 4,505.65 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น 20.50 (41.55) (54.75) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 2,950.67 10,028.95 5,478.57 

  

(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (Key Financial Ratios)  ปี 2563   ปี 2562  ปี 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.54 2.31 0.65 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.42 2.09 0.57 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.94 0.94 0.95 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.31 6.90 6.88 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 57.87 52.92 53.05 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 11.65 12.42 24.76 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ วัน 31.32 29.40 14.74 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 28.19 31.01 46.92 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 12.95 11.77 7.78 
Cash cycle วัน 76.24 70.54 60.01 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)   
อัตราก าไรขั้นต้น % 45.72 54.64 50.93 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 39.39 49.82 45.78 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 137.32 117.35 136.00 
อัตราก าไรสุทธิ % 29.55 40.48 40.52 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 20.34 29.19 30.86 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratios)   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 8.97 11.44 11.91 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 12.43 14.96 27.90 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.23 0.23 0.24 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Leverage Ratios or Financial Ratios)   
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 1.76 1.94 2.19 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 6.13 8.07 8.44 
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 22.17 15.47 14.74 

 
 

 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 3 (13)  หน้าที่ 138



  

(ข)      ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
(ต่อ) งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

งบกระแสเงินสด 
 งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว  

 ปี 2563   ปี 2562   ปี 2561 
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุ้นกู้ (2.20) (7.70) - 
เงินสดรับช าระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 384.63 387.80 596.24 

ของบริษัทย่อย    
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสีย                   

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
- - (844.12) 

จ่ายเงินปันผล (1,118.94) (932.41) (745.95) 
จ่ายช าระดอกเบี้ย (1,471.87) (1,423.45) (1,023.12) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (2,140.88) 10,723.13 (598.34) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (7,098.78) 4,591.93 1,027.66 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 10,028.95 5,478.57 4,505.65 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น 20.50 (41.55) (54.75) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 2,950.67 10,028.95 5,478.57 

  

(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (Key Financial Ratios)  ปี 2563   ปี 2562  ปี 2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.54 2.31 0.65 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.42 2.09 0.57 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.94 0.94 0.95 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.31 6.90 6.88 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 57.87 52.92 53.05 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 11.65 12.42 24.76 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ วัน 31.32 29.40 14.74 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 28.19 31.01 46.92 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 12.95 11.77 7.78 
Cash cycle วัน 76.24 70.54 60.01 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)   
อัตราก าไรขั้นต้น % 45.72 54.64 50.93 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 39.39 49.82 45.78 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 137.32 117.35 136.00 
อัตราก าไรสุทธิ % 29.55 40.48 40.52 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 20.34 29.19 30.86 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratios)   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 8.97 11.44 11.91 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 12.43 14.96 27.90 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.23 0.23 0.24 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Leverage Ratios or Financial Ratios)   
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 1.76 1.94 2.19 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 6.13 8.07 8.44 
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 22.17 15.47 14.74 
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14. การวิเคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีสัดส่วนรายได้ของการด าเนินธุรกิจจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
และการให้บริการอื่นๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
 กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล: แบ่งเป็น 
1.) รายได้จากการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล 
2.) รายได้จากการจ าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ  
3.) รายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ 
4.) รายได้จากการจ าหน่ายน้ ามันปาล์มดิบ 

 

 

 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าหมุนเวียน: แบ่งเป็น 
1.) รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
2.) รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 
3.) รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
4.) รายได้จากเงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า 
 กลุ่มธุรกิจอื่น: แบ่งเป็น 
1.) รายได้จากการให้บริการอื่นๆ 
ทั้งนีใ้นปี 2563 กลุ่มบริษัท ได้เข้าลงทุนในธุรกิจผลติน้ ามัน
ปาล์มดบิและกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 2 แห่ง 

 
 

หมายเหตุ : /* 
บจก. อีเอ โซล่า (ESLO)  :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 49  
และถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 51 
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ (ESN) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. อีเอ โซล่า ล าปาง (ESL) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก (ESP) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 (EWHK3) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. โป่งนก พัฒนา (PND) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา (BJRD) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. นายางกลัก พัฒนา (NYKD) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. นายางกลัก พลังลม (NWP) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

บจก. บ้านชวน พัฒนา (BCD) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. ลาภภักดีปาล์ม (LPD) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 74.99 
บจก. กาญจนดิษฐ์น้ ามันปาล์ม (KJD) : 
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 
บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (Amita-TH): 
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ (ESM) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รายได้จากการขายสินค้าและรายได้รวม 
รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 11,551.95 ล้านบาท 14,886.87 
ล้านบาท และ 17,079.56 ล้านบาท (รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 8 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ ช่ัวโมง 
ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลังการผลิต 90 
เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดล าปาง จังหวัดพิษณุโลก 
และจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในอัตรา 
3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม ขนาดก าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดชัยภูมิ ตามล าดับ ส่งผลท าให้รายได้
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2563 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 
2,244.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.01 และเพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2561 จ านวน 4,708.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.70 
ส าหรับปี 2563 นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าเท่ากับ 17,079.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2562 คิดเป็นอัตราส่วนการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.73 โดยมี
สัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล คิดเป็นร้อยละ 
31.66 รายได้จากการจ าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 
1.55 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็นร้อยละ 
0.24 รายได้จากน้ ามันปาล์มดิบ คิดเป็นร้อยละ 3.21 และรายได้
จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และก๊าซชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 23.29 
และรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 38.79 ของรายได้รวม 
 
 
 
 

รายได้จากการจ าหน่ายน  ามันไบโอดีเซล 
ส าหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 1,984.24 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.96 เนื่องจากราคาขายถัวเฉลี่ยทั้งปี
เพิ่มขึ้นจาก 17.69 บาทต่อลิตร ในปี 2562 เป็น 28.79 บาทต่อ
ลิตร ในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.75 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ราคาวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยในการก าหนดราคาการจ าหน่ายปรับ
เพิ่มขึ้น ส่งผลท าให้มูลค่าการจ าหน่ายของน้ ามันไบโอดีเซลของ 
ปี 2563 เพิ่มขึ้น 
 
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม  
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ เท่ากับ 7,680.82 ล้านบาท 10,974.28 
ล้านบาท และ 10,601.63 ล้านบาท ตามล าดับ โดยทุกโครงการ
สามารถจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ตามก าหนดเวลา
ภายในปี 2562 ส่งผลท าให้สามารถรับรู้รายได้ทั้งรายได้จากการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) เพิ่มขึ้น ส าหรับในปี 2563 มีรายได้จากการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าลดลง เนื่องจากปริมาณฝนตกมากกว่าปีก่อน ส่งผล
ให้ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากความเข้มของแสง
ลดลง และกระแสความเร็วลมอ่อนแรงกว่าปีก่อน ส่งผลให้
ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานลมลดลง ประกอบกับอัตราค่าไฟฟ้าที่
จ าหน่ายได้มีอัตราน้อยกว่าปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วง peak ลดน้อยลง  
 
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในปี 2563 รายการหลักเกิดจากการ
รับรู้รายได้จากการขายสินค้าแบตเตอรี่ของ Amita Technologies 
Inc. (“AMITA-Taiwan”) จ านวน 163.66 ล้านบาท และมี
รายได้ให้ค าปรึกษา พลังงานทดแทนของ บจก. เอ็นเนอร์จี 
โซลูช่ัน เมเนจเมนท์ (“ESM”) จ านวน 36.84 ล้านบาท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
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14. การวิเคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีสัดส่วนรายได้ของการด าเนินธุรกิจจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
และการให้บริการอื่นๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
 กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล: แบ่งเป็น 
1.) รายได้จากการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล 
2.) รายได้จากการจ าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ  
3.) รายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ 
4.) รายได้จากการจ าหน่ายน้ ามันปาล์มดิบ 

 

 

 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าหมุนเวียน: แบ่งเป็น 
1.) รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
2.) รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 
3.) รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
4.) รายได้จากเงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า 
 กลุ่มธุรกิจอื่น: แบ่งเป็น 
1.) รายได้จากการให้บริการอื่นๆ 
ทั้งนีใ้นปี 2563 กลุ่มบริษัท ได้เข้าลงทุนในธุรกิจผลติน้ ามัน
ปาล์มดบิและกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจ านวน 2 แห่ง 

 
 

หมายเหตุ : /* 
บจก. อีเอ โซล่า (ESLO)  :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 49  
และถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 51 
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ (ESN) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. อีเอ โซล่า ล าปาง (ESL) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก (ESP) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 (EWHK3) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. โป่งนก พัฒนา (PND) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา (BJRD) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. นายางกลัก พัฒนา (NYKD) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. นายางกลัก พลังลม (NWP) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม)ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

บจก. บ้านชวน พัฒนา (BCD) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. ลาภภักดีปาล์ม (LPD) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 74.99 
บจก. กาญจนดิษฐ์น้ ามันปาล์ม (KJD) : 
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 
บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (Amita-TH): 
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ (ESM) :  
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รายได้จากการขายสินค้าและรายได้รวม 
รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 11,551.95 ล้านบาท 14,886.87 
ล้านบาท และ 17,079.56 ล้านบาท (รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 8 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ ช่ัวโมง 
ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลังการผลิต 90 
เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดล าปาง จังหวัดพิษณุโลก 
และจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในอัตรา 
3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม ขนาดก าลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดชัยภูมิ ตามล าดับ ส่งผลท าให้รายได้
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2563 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 
2,244.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.01 และเพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2561 จ านวน 4,708.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.70 
ส าหรับปี 2563 นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าเท่ากับ 17,079.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2562 คิดเป็นอัตราส่วนการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.73 โดยมี
สัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล คิดเป็นร้อยละ 
31.66 รายได้จากการจ าหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 
1.55 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็นร้อยละ 
0.24 รายได้จากน้ ามันปาล์มดิบ คิดเป็นร้อยละ 3.21 และรายได้
จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และก๊าซชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 23.29 
และรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 38.79 ของรายได้รวม 
 
 
 
 

รายได้จากการจ าหน่ายน  ามันไบโอดีเซล 
ส าหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 1,984.24 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.96 เนื่องจากราคาขายถัวเฉลี่ยทั้งปี
เพิ่มขึ้นจาก 17.69 บาทต่อลิตร ในปี 2562 เป็น 28.79 บาทต่อ
ลิตร ในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.75 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ราคาวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยในการก าหนดราคาการจ าหน่ายปรับ
เพิ่มขึ้น ส่งผลท าให้มูลค่าการจ าหน่ายของน้ ามันไบโอดีเซลของ 
ปี 2563 เพิ่มขึ้น 
 
รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม  
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
รายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ เท่ากับ 7,680.82 ล้านบาท 10,974.28 
ล้านบาท และ 10,601.63 ล้านบาท ตามล าดับ โดยทุกโครงการ
สามารถจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ตามก าหนดเวลา
ภายในปี 2562 ส่งผลท าให้สามารถรับรู้รายได้ทั้งรายได้จากการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) เพิ่มขึ้น ส าหรับในปี 2563 มีรายได้จากการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าลดลง เนื่องจากปริมาณฝนตกมากกว่าปีก่อน ส่งผล
ให้ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากความเข้มของแสง
ลดลง และกระแสความเร็วลมอ่อนแรงกว่าปีก่อน ส่งผลให้
ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานลมลดลง ประกอบกับอัตราค่าไฟฟ้าที่
จ าหน่ายได้มีอัตราน้อยกว่าปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วง peak ลดน้อยลง  
 
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในปี 2563 รายการหลักเกิดจากการ
รับรู้รายได้จากการขายสินค้าแบตเตอรี่ของ Amita Technologies 
Inc. (“AMITA-Taiwan”) จ านวน 163.66 ล้านบาท และมี
รายได้ให้ค าปรึกษา พลังงานทดแทนของ บจก. เอ็นเนอร์จี 
โซลูช่ัน เมเนจเมนท์ (“ESM”) จ านวน 36.84 ล้านบาท 
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ต้นทุนขายและก าไรขั นต้น 
ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 ปี 2562 
และปี 2563 เท่ากับ 5,668.29 ล้านบาท 6,752.39 ล้านบาท 
และ 9,271.43 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
49.07 ร้อยละ 45.36 และร้อยละ 54.28 ของรายได้จากการ
ขาย ต้นทุนขายปี 2563 สูงขึ้นจากปี 2561 และ ปี 2562 ทั้งนี้
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น้ ามันไบโอดีเซล และการเปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 260 เมกะวัตต์ ครบทุกโครงการ 
ในปี 2562 ท าให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น ส าหรับธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งประกอบ ด้วย ค่าเสื่อม
ราคา ค่าบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ค่าดูแลบ ารุงรักษา เป็นต้น 

 
ก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี  2561 

ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 5,883.66 ล้านบาท 8,134.48 
ล้านบาท และ 7,808.13 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 50.93ร้อยละ 54.64 และร้อยละ 45.72 ของ
รายได้จากการขาย ตามล าดับ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้และต้นทุนการขายในแต่ละปีดังกล่าวข้างต้น 

 
 
 
 

 

ประเภทรายได้ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล กลีเซอรีน
และน  ามนัปาล์มดิบ (รวมผลิตภณัฑ์พลอยได้)     

  

   - รายได้จากการขาย 6,263.35 36.67  3,677.68  24.70  3,511.14  30.39  
   - ต้นทุนขาย 5,745.89 33.64  3,631.15  24.39  3,299.44  28.56  
   - ก าไรขั้นต้น 517.46 3.03  46.53  0.31  211.70  1.83  
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
และพลังงานลม (รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซื อไฟฟ้า)      

    
  

   - รายได้จากการขาย 10,601.63   62.07  10,974.28    73.72   7,680.82   66.49  
   - ต้นทุนขาย 2,919.46 17.09  2,532.43  17.01  1,793.27  15.52  
   - ก าไรขั้นต้น 7,682.17 44.98  8,441.85  56.71  5,887.55  50.97  

ธุรกิจอื่นๆ  
    

  
   - รายได้จากการขายและบริการ 214.58  1.26  234.91  1.58  359.99  3.12  
   - ต้นทุนขาย 606.08 3.55  588.80  3.96 575.58  4.98  
   - ก าไรขั้นต้น (391.50) (2.29) (353.89) (2.38) (215.60) (1.87) 

   รายได้รวม *  17,079.56 100.00  14,886.87 100.00  11,551.95 
 

100.00  
 

หมายเหตุ : * (ไม่รวมรายได้อื่น) 
 
 
 
 

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ส าหรับปี 2561 - ปี 2563 
 

 
 

 
 

  

รายได้ ต้นทนุขาย ก าไ รขั้นต้น 
อัตราก าไ ร
ขั้นต้น

น ำ้มันไบโอดีเซล 3,194,227,727 3,174,757,495 19,470,232 0.61%
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 296,155,581 93,761,113 202,394,468 68.34%
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 20,760,800 30,924,619 (10,163,819) (48.96)%
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทติย์ 5,865,704,001 1,127,604,444 4,738,099,557 80.78%
(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 1,815,113,049 665,660,131 1,149,452,918 63.33%
(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)

ผลิตภัณฑ์ 
ปี 2561

รายได้ ต้นทนุขาย ก าไ รขั้นต้น 
อัตราก าไ ร
ขั้นต้น

น ำ้มันไบโอดีเซล 3,423,241,100 3,427,717,236 (4,476,136) (0.13)%
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 228,932,711 104,180,970 124,751,741 54.49%
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 25,509,932 94,602,411 (69,092,479) (270.85)%
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทติย์ 6,159,965,384 1,098,705,633 5,061,259,751 82.16%
(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 4,814,311,713 1,433,728,728 3,380,582,985 70.22%
(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)

ผลิตภัณฑ์ 
ปี 2562

รายได้ ต้นทนุขาย ก าไ รขั้นต้น 
อัตราก าไ ร
ขั้นต้น

น ำ้มันไบโอดีเซล 5,407,482,895 4,699,327,117 708,155,778 15.07%
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 265,538,585 115,501,901 150,036,684 129.90%
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 41,336,429 178,866,464 (137,530,035) (76.89)%
น ำ้มันปำล์มดิบ 548,989,292 752,186,773 (203,197,481) (27.01)%
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทติย์ 6,050,253,372 1,186,543,733 4,863,709,639 409.91%
 (รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 4,541,354,130 1,717,345,846 2,824,008,284 164.44%

(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกชวีภำพ    10,021,737 15,573,989 (5,552,252) (35.65)%

(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
ธุรกิจอื่น 214,580,666 606,073,587 (391,492,921) (64.59)%

ผลิตภัณฑ์ 
ปี 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
ส่วนที่ 3 (14)  หน้าที่ 142



ต้นทุนขายและก าไรขั นต้น 
ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 ปี 2562 
และปี 2563 เท่ากับ 5,668.29 ล้านบาท 6,752.39 ล้านบาท 
และ 9,271.43 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
49.07 ร้อยละ 45.36 และร้อยละ 54.28 ของรายได้จากการ
ขาย ต้นทุนขายปี 2563 สูงขึ้นจากปี 2561 และ ปี 2562 ทั้งนี้
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น้ ามันไบโอดีเซล และการเปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 260 เมกะวัตต์ ครบทุกโครงการ 
ในปี 2562 ท าให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น ส าหรับธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งประกอบ ด้วย ค่าเสื่อม
ราคา ค่าบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ค่าดูแลบ ารุงรักษา เป็นต้น 

 
ก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี  2561 

ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 5,883.66 ล้านบาท 8,134.48 
ล้านบาท และ 7,808.13 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 50.93ร้อยละ 54.64 และร้อยละ 45.72 ของ
รายได้จากการขาย ตามล าดับ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้และต้นทุนการขายในแต่ละปีดังกล่าวข้างต้น 

 
 
 
 

 

ประเภทรายได้ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล กลีเซอรีน
และน  ามนัปาล์มดิบ (รวมผลิตภณัฑ์พลอยได้)     

  

   - รายได้จากการขาย 6,263.35 36.67  3,677.68  24.70  3,511.14  30.39  
   - ต้นทุนขาย 5,745.89 33.64  3,631.15  24.39  3,299.44  28.56  
   - ก าไรขั้นต้น 517.46 3.03  46.53  0.31  211.70  1.83  
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
และพลังงานลม (รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพ่ิมราคารับซื อไฟฟ้า)      

    
  

   - รายได้จากการขาย 10,601.63   62.07  10,974.28    73.72   7,680.82   66.49  
   - ต้นทุนขาย 2,919.46 17.09  2,532.43  17.01  1,793.27  15.52  
   - ก าไรขั้นต้น 7,682.17 44.98  8,441.85  56.71  5,887.55  50.97  

ธุรกิจอื่นๆ  
    

  
   - รายได้จากการขายและบริการ 214.58  1.26  234.91  1.58  359.99  3.12  
   - ต้นทุนขาย 606.08 3.55  588.80  3.96 575.58  4.98  
   - ก าไรขั้นต้น (391.50) (2.29) (353.89) (2.38) (215.60) (1.87) 

   รายได้รวม *  17,079.56 100.00  14,886.87 100.00  11,551.95 
 

100.00  
 

หมายเหตุ : * (ไม่รวมรายได้อื่น) 
 
 
 
 

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ส าหรับปี 2561 - ปี 2563 
 

 
 

 
 

  

รายได้ ต้นทนุขาย ก าไ รขั้นต้น 
อัตราก าไ ร
ขั้นต้น

น ำ้มันไบโอดีเซล 3,194,227,727 3,174,757,495 19,470,232 0.61%
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 296,155,581 93,761,113 202,394,468 68.34%
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 20,760,800 30,924,619 (10,163,819) (48.96)%
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทติย์ 5,865,704,001 1,127,604,444 4,738,099,557 80.78%
(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 1,815,113,049 665,660,131 1,149,452,918 63.33%
(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)

ผลิตภัณฑ์ 
ปี 2561

รายได้ ต้นทนุขาย ก าไ รขั้นต้น 
อัตราก าไ ร
ขั้นต้น

น ำ้มันไบโอดีเซล 3,423,241,100 3,427,717,236 (4,476,136) (0.13)%
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 228,932,711 104,180,970 124,751,741 54.49%
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 25,509,932 94,602,411 (69,092,479) (270.85)%
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทติย์ 6,159,965,384 1,098,705,633 5,061,259,751 82.16%
(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 4,814,311,713 1,433,728,728 3,380,582,985 70.22%
(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)

ผลิตภัณฑ์ 
ปี 2562

รายได้ ต้นทนุขาย ก าไ รขั้นต้น 
อัตราก าไ ร
ขั้นต้น

น ำ้มันไบโอดีเซล 5,407,482,895 4,699,327,117 708,155,778 15.07%
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 265,538,585 115,501,901 150,036,684 129.90%
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 41,336,429 178,866,464 (137,530,035) (76.89)%
น ำ้มันปำล์มดิบ 548,989,292 752,186,773 (203,197,481) (27.01)%
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทติย์ 6,050,253,372 1,186,543,733 4,863,709,639 409.91%
 (รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 4,541,354,130 1,717,345,846 2,824,008,284 164.44%

(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกชวีภำพ    10,021,737 15,573,989 (5,552,252) (35.65)%

(รวมรำยได้เงินอุดหนนุส่วนเพิ่มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
ธุรกิจอื่น 214,580,666 606,073,587 (391,492,921) (64.59)%

ผลิตภัณฑ์ 
ปี 2563
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 69.19 ล้านบาท 81.29 ล้านบาท 
และ 79.84 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.55 
ร้อยละ 0.54 และร้อยละ 0.46 ของรายได้รวมตามล าดับ โดยใน
ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 1.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 1.78 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลซึ่งปรับลดลงตาม
ปริมาณจ าหน่ายสินค้า 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 735.35 ล้านบาท 864.55 ล้านบาท 
และ 1,198.58 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
5.89 ร้อยละ 5.78 และร้อยละ 6.97 ของรายได้รวมตามล าดับ 
โดยรายการที่ส าคัญมาจาก  

1.) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร เพิ่มขึ้น 
143.08 ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพนักงานและผู้บริหารของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการขยายการลงทุนไป
ยังธุรกิจใหม่ 

2.) ค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนาเพิ่มขึ้นจ านวน 46.21 ล้านบาท เมื่อ
เทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย 
ในการวิจัยโครงการใหม่ๆ  

3.) ค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพิ่มขึ้นจ านวน 64.36 ล้านบาท 
เมื่ อเทียบช่วงเวลาเดี ยวกันของปีก่อน เนื่ องจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด - 19 กลุ่มบริษัทได้มีการ
บริจาคอุปกรณ์เครื่องฆ่าเช้ือ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ 

4.) ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย เพิ่มขึ้นจ านวน 35.59 
ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
มีการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน 

 
 
 
 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิรวมจ านวน 9.77 ล้านบาท 
โดยมีก าไรลดลงจ านวน 150.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิรวมจ านวน 
160.08 ล้านบาท โดยการลดลงที่ส าคัญมาจากการบันทึก
สินทรัพย์และหนี้สินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมที่จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และมีเจ้าหนี้ค่า
ก่อสร้างบางส่วนที่ท าการซื้อขายเป็นเงินตราต่างประเทศ และ
กลุ่มบริษัทได้รับเครดิตเทอมจากผู้ขาย ทั้งนี้บริษัทฯ รับรู้ก าไร
จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 67.93 ล้านบาท ใน 
ปี 2563 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 1,086.43 ล้านบาท 1,386.27 
ล้านบาท และ 1,636.80 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.70ร้อยละ 9.27 และร้อยละ 9.52 ของรายได้
รวมตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากที่บริษัทฯ มี
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและมีการออกหุ้นกู้เพื่อน ามา
ช าระหนี้ค่าก่อสร้าง (Supplier credit) โครงการหนุมานที่ครบ
ก าหนดช าระ 
 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นเจ้าของ 
ของบริษัทใหญ่) ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 
5,147.54 ล้านบาท 6,081.62 ล้านบาท และ 5,204.57 ล้านบาท 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 41.21 ร้อย
ละ 40.67 และร้อยละ 30.26 ของรายได้รวมตามล าดับ โดยในปี 
2563 ก าไรลดลง 877.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.42 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 เนื่องจากกระแสลม มีความเร็วเฉลี่ยลดลง ส่งผลให้
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นด าเนินนโยบายการลงทุนโดยเน้นการ
ขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสูง เช่น โครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานลม ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงกลางปี 2562 ทุก
โครงการ และธุรกิจน้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งท าก าไรอย่างต่อเนื่อง 
เป็นต้น 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นใน 
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับร้อยละ 30.86 ร้อยละ 
29.19 และร้อยละ 20.34 ตามล าดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 
18,310.99 ล้านบาท 23,364.51 ล้านบาท และ 27,811.52 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยมีส่วนของทุนหุ้นสามัญที่ช าระแล้วจ านวน 373 
ล้านบาท และ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 3,680.62 ล้านบาท  
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์รวม   (หน่วย : ล้านบาท)  
 

 
 
หนี สินรวมและส่วนของเจ้าของ (หน่วย : ล้านบาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ 
และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 59,207.59 ล้านบาท 
70,219.69  ล้านบาท และ 78,483.77 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดของสินทรัพย์รายการส าคัญดังนี ้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินฝากสถาบันการเงินจ านวน 
5,478.57 ล้านบาท 10,028.95 ล้านบาท และ 2,950.67 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยในปี 2563 ลดลงเนื่องมาจากการลงทุน
ในโครงการใหม่ 

 ลูกหนี การค้าและค่าเผ่ือหนี สงสัยจะสูญ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดลูกหนี้การค้า เท่ากับ 1,650.85 
ล้านบาท 2,665.76 ล้านบาท และ 2,750.19 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.79 ร้อยละ 3.80 และร้อยละ 3.50 
ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยในปี 2563 ยอดลูกหนี้การค้า
ลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้จากธุรกิจไฟฟ้าที่มี
ยอดรายได้ลดลง 

ทั้งนี้หากค านวณระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ เฉลี่ยใน 
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ที่ได้เท่ากับ 53.05 วัน 52.92 
วัน และ 57.87 วัน ตามล าดับ ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ใน 
ปี 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนของรายได้และ
ลูกหนี้ที่มีเครดิตเทอมนานขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
ให้สินเช่ือของบริษัทฯ ที่ก าหนดการให้สินเช่ือส าหรับลูกค้า
หลักให้เป็นไปตามสัญญาโดยมีเครดิตเทอมไม่เกิน 45 วันนับ
จากวันแจ้งหนี้ 

 ลูกหนี อื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดลูกหนี้อื่นเท่ากับ 644.06 
ล้านบาท 509.51  ล้านบาท และ 761.29 ล้านบาท ตามล าดับ 
ซึ่งรายการลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้กรมสรรพากร 
ภาษีซื้อยังไม่ครบก าหนดเงินมัดจ าค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้า เป็นต้น  
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 69.19 ล้านบาท 81.29 ล้านบาท 
และ 79.84 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.55 
ร้อยละ 0.54 และร้อยละ 0.46 ของรายได้รวมตามล าดับ โดยใน
ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 1.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 1.78 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลซึ่งปรับลดลงตาม
ปริมาณจ าหน่ายสินค้า 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 735.35 ล้านบาท 864.55 ล้านบาท 
และ 1,198.58 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
5.89 ร้อยละ 5.78 และร้อยละ 6.97 ของรายได้รวมตามล าดับ 
โดยรายการที่ส าคัญมาจาก  

1.) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร เพิ่มขึ้น 
143.08 ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพนักงานและผู้บริหารของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการขยายการลงทุนไป
ยังธุรกิจใหม่ 

2.) ค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนาเพิ่มขึ้นจ านวน 46.21 ล้านบาท เมื่อ
เทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย 
ในการวิจัยโครงการใหม่ๆ  

3.) ค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพิ่มขึ้นจ านวน 64.36 ล้านบาท 
เมื่ อเทียบช่วงเวลาเดี ยวกันของปีก่อน เนื่ องจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด - 19 กลุ่มบริษัทได้มีการ
บริจาคอุปกรณ์เครื่องฆ่าเช้ือ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ 

4.) ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย เพิ่มขึ้นจ านวน 35.59 
ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
มีการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน 

 
 
 
 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิรวมจ านวน 9.77 ล้านบาท 
โดยมีก าไรลดลงจ านวน 150.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิรวมจ านวน 
160.08 ล้านบาท โดยการลดลงที่ส าคัญมาจากการบันทึก
สินทรัพย์และหนี้สินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมที่จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และมีเจ้าหนี้ค่า
ก่อสร้างบางส่วนที่ท าการซื้อขายเป็นเงินตราต่างประเทศ และ
กลุ่มบริษัทได้รับเครดิตเทอมจากผู้ขาย ทั้งนี้บริษัทฯ รับรู้ก าไร
จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 67.93 ล้านบาท ใน 
ปี 2563 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 1,086.43 ล้านบาท 1,386.27 
ล้านบาท และ 1,636.80 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.70ร้อยละ 9.27 และร้อยละ 9.52 ของรายได้
รวมตามล าดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากที่บริษัทฯ มี
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและมีการออกหุ้นกู้เพื่อน ามา
ช าระหนี้ค่าก่อสร้าง (Supplier credit) โครงการหนุมานที่ครบ
ก าหนดช าระ 
 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นเจ้าของ 
ของบริษัทใหญ่) ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 
5,147.54 ล้านบาท 6,081.62 ล้านบาท และ 5,204.57 ล้านบาท 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 41.21 ร้อย
ละ 40.67 และร้อยละ 30.26 ของรายได้รวมตามล าดับ โดยในปี 
2563 ก าไรลดลง 877.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.42 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 เนื่องจากกระแสลม มีความเร็วเฉลี่ยลดลง ส่งผลให้
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นด าเนินนโยบายการลงทุนโดยเน้นการ
ขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสูง เช่น โครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานลม ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงกลางปี 2562 ทุก
โครงการ และธุรกิจน้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งท าก าไรอย่างต่อเนื่อง 
เป็นต้น 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นใน 
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับร้อยละ 30.86 ร้อยละ 
29.19 และร้อยละ 20.34 ตามล าดับ โดยบริษัทฯ มีส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 
18,310.99 ล้านบาท 23,364.51 ล้านบาท และ 27,811.52 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยมีส่วนของทุนหุ้นสามัญที่ช าระแล้วจ านวน 373 
ล้านบาท และ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 3,680.62 ล้านบาท  
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์รวม   (หน่วย : ล้านบาท)  
 

 
 
หนี สินรวมและส่วนของเจ้าของ (หน่วย : ล้านบาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ 
และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 59,207.59 ล้านบาท 
70,219.69  ล้านบาท และ 78,483.77 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดของสินทรัพย์รายการส าคัญดังนี ้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินฝากสถาบันการเงินจ านวน 
5,478.57 ล้านบาท 10,028.95 ล้านบาท และ 2,950.67 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยในปี 2563 ลดลงเนื่องมาจากการลงทุน
ในโครงการใหม่ 

 ลูกหนี การค้าและค่าเผ่ือหนี สงสัยจะสูญ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดลูกหนี้การค้า เท่ากับ 1,650.85 
ล้านบาท 2,665.76 ล้านบาท และ 2,750.19 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.79 ร้อยละ 3.80 และร้อยละ 3.50 
ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยในปี 2563 ยอดลูกหนี้การค้า
ลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้จากธุรกิจไฟฟ้าที่มี
ยอดรายได้ลดลง 

ทั้งนี้หากค านวณระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ เฉลี่ยใน 
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ที่ได้เท่ากับ 53.05 วัน 52.92 
วัน และ 57.87 วัน ตามล าดับ ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ใน 
ปี 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนของรายได้และ
ลูกหนี้ที่มีเครดิตเทอมนานขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
ให้สินเช่ือของบริษัทฯ ที่ก าหนดการให้สินเช่ือส าหรับลูกค้า
หลักให้เป็นไปตามสัญญาโดยมีเครดิตเทอมไม่เกิน 45 วันนับ
จากวันแจ้งหนี้ 

 ลูกหนี อื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดลูกหนี้อื่นเท่ากับ 644.06 
ล้านบาท 509.51  ล้านบาท และ 761.29 ล้านบาท ตามล าดับ 
ซึ่งรายการลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้กรมสรรพากร 
ภาษีซื้อยังไม่ครบก าหนดเงินมัดจ าค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้า เป็นต้น  
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
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 สินค้าคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 329.96 
ล้านบาท 757.68 ล้านบาท และ 833.30 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.56 ร้อยละ 1.08 และร้อยละ 1.06 
ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
อย่างเป็นสาระส าคัญ ในป ี2562 และ ปี 2563 เนื่องมาจาก
การรวมยอดสินค้าคงเหลือของ AMITA-Taiwan จ านวน 
241.80 ล้านบาท เข้ามาในงบการเงินรวมจากการเปลี่ยน
สถานะ AMITA-Taiwan จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย  
 
 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 55,856.94 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 71.17 ของสินทรัพย์รวม ปี 2562 มี
จ านวน 51,371.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.16 
ของสินทรัพย์รวม และปี 2561 มีจ านวน 47,587.21 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 80.37 โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วน
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 
เท่ากับ 4,485.85 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.73 ซึ่งหลักๆ เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ อาทิเช่น โครงการแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน และ โครงการ PCM 

 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แยกตามประเภทสินทรัพย์ 

หน่วย : ล้านบาท  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ 31 ธันวาคม 

2563 
ณ 31 ธันวาคม 

2562 
ณ 31 ธันวาคม 

2561 
ที่ดิน  2,106.96 1,234.05 1,083.44 
อาคารและส่วนปรับปรุง  1,317.71 656.03 585.40 
เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน 2,686.67 1,242.86 1,184.77 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส านักงานและยานพาหนะ 97.76 77.67 63.65 
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง, งานระหวา่งก่อสร้าง 4,935.10 1,209.82 15,569.72 
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลติไฟฟ้า 

44,712.73 46,950.65 29,100.23 

รวม 55,856.94 51,371.09 47,587.21 
 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 
1,941.13 ล้านบาท 2,792.78 ล้านบาท และ 2,792.58 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.28 ร้อยละ 3.98 และ
ร้อยละ 3.56 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2563 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ เทียบกับช่วงเวลา
เดียวของปีก่อน ลดลง 0.20 ล้านบาท เนื่องมาจากตัด
จ าหน่ายสิทธิ์การใช้สถานีไฟฟ้าย่อยและระบบสายส่งของ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 5 โครงการที่จังหวัดชัยภูมิ ที่รับรู้เป็น
สินทรัพย์เมื่อเริ่มเปิดด าเนินการในป ี2562 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 

สภาพคล่อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 14,032.87 ล้านบาท และ 
7,389.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.98 และร้อยละ 
9.41 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่
ส าคัญ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จ านวน 10,028.95 ล้านบาท และ 2,950.67 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.47 และร้อยละ 39.93 ของ
สินทรัพย์หมุนเวียนตามล าดับ ส่วนลูกหนี้การค้า มีจ านวน 
2,665.76 ล้านบาท และ 2,750.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 19.00 และร้อยละ 37.22 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 
ตามล าดับ และสินค้าคงเหลือ จ านวน 757.68 ล้านบาท และ 
833.30 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.40 และร้อยละ 
11.28 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ตามล าดับ โดยสัดส่วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม มีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจาก
การขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ได้แก่ ที่ดินและโรงไฟฟ้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง ทั้งนี้การที่
โรงไฟฟ้าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดด าเนินการในเชิง
พาณิชย์ สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้
สัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง กระทบต่อสัดส่วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนท่ีจะลดลงเมื่อเทยีบกับสินทรัพย์รวม 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 6,070.18 ล้านบาท 
และ 13,564.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.64 และ
ร้อยละ 17.28 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยหนี้สินหมุนเวียน
ของบริษัทฯ ในปี 2563 เทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน 
เพิ่มขึ้น 7,494.26 ล้านบาท สาเหตุส าคัญเนื่องมาจาก การกู้ยืม
เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 1,980.45 ล้านบาท เงิน
กู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปีเพิ่มขึ้น 5,034.64 ล้านบาท เพื่อน ามาช าระเจ้าหนี้ค่า
สินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ถึงก าหนดช าระ  

จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สิน
หมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 
ในปี 2561 เท่ากับ 0.65 เท่า ปี 2562 เท่ากับ 2.31 เท่า ในปี 
2563 เท่ากับ 0.54 เท่า โดยอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 
ลดลงอย่างมีสาระส าคัญเนื่องจาก  

1.) การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บางส่วนท่ีจะครบก าหนดช าระในปี 2563 จ านวน 
4,034.67 ล้านบาท ที่บันทึกเป็นประเภทหนี้สินไม่
หมุนเวียน มาเป็นหนี้สินหมุนเวียน และ 

ประเภททรัพย์สิน ณ 31 ธั นวาค ม 2563 ณ 31 ธั นวาค ม 2562 31 ธั นวาค ม 2561
สิทธใินสัญญำซื อขำยไฟฟ้ำ 28.52 30.22 31.92

สิทธใินกำรใชร้ะบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำและสถำนีไฟฟ้ำยอ่ย
      โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์จังหวดัลพบรีุ 9.98 10.58 11.17
      โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์จังหวดันครสวรรค์ 139.84 147.63 155.40
      โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์จังหวดัล้ำปำง 143.98 151.52 159.04
      โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์จังหวดัพิษณุโลก 219.11 229.97 240.83
      โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม จังหวดันครศรีธรรมรำช ต่อเนื่องจังหวดัสงขลำ 297.61 311.54 325.44

      โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม จังหวดัชยัภูมิ 827.92 863.69 -

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 38.40 31.74 14.67

สิทธบิตัร 675.45 670.07 745.12

เคร่ืองหมำยสินค้ำ 232.93 231.07 257.54

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่อยู่ในขั นตอนกำรพัฒนำ 178.84 114.75 -
รวม 2,792.58 2,792.78 1,941.13
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 สินค้าคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 329.96 
ล้านบาท 757.68 ล้านบาท และ 833.30 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.56 ร้อยละ 1.08 และร้อยละ 1.06 
ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
อย่างเป็นสาระส าคัญ ในป ี2562 และ ปี 2563 เนื่องมาจาก
การรวมยอดสินค้าคงเหลือของ AMITA-Taiwan จ านวน 
241.80 ล้านบาท เข้ามาในงบการเงินรวมจากการเปลี่ยน
สถานะ AMITA-Taiwan จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย  
 
 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 55,856.94 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 71.17 ของสินทรัพย์รวม ปี 2562 มี
จ านวน 51,371.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.16 
ของสินทรัพย์รวม และปี 2561 มีจ านวน 47,587.21 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 80.37 โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วน
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 
เท่ากับ 4,485.85 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.73 ซึ่งหลักๆ เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ อาทิเช่น โครงการแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน และ โครงการ PCM 

 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แยกตามประเภทสินทรัพย์ 

หน่วย : ล้านบาท  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ 31 ธันวาคม 

2563 
ณ 31 ธันวาคม 

2562 
ณ 31 ธันวาคม 

2561 
ที่ดิน  2,106.96 1,234.05 1,083.44 
อาคารและส่วนปรับปรุง  1,317.71 656.03 585.40 
เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน 2,686.67 1,242.86 1,184.77 
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส านักงานและยานพาหนะ 97.76 77.67 63.65 
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง, งานระหวา่งก่อสร้าง 4,935.10 1,209.82 15,569.72 
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลติไฟฟ้า 

44,712.73 46,950.65 29,100.23 

รวม 55,856.94 51,371.09 47,587.21 
 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่ากับ 
1,941.13 ล้านบาท 2,792.78 ล้านบาท และ 2,792.58 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.28 ร้อยละ 3.98 และ
ร้อยละ 3.56 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2563 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ เทียบกับช่วงเวลา
เดียวของปีก่อน ลดลง 0.20 ล้านบาท เนื่องมาจากตัด
จ าหน่ายสิทธิ์การใช้สถานีไฟฟ้าย่อยและระบบสายส่งของ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 5 โครงการที่จังหวัดชัยภูมิ ที่รับรู้เป็น
สินทรัพย์เมื่อเริ่มเปิดด าเนินการในป ี2562 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 

สภาพคล่อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 14,032.87 ล้านบาท และ 
7,389.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.98 และร้อยละ 
9.41 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่
ส าคัญ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จ านวน 10,028.95 ล้านบาท และ 2,950.67 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.47 และร้อยละ 39.93 ของ
สินทรัพย์หมุนเวียนตามล าดับ ส่วนลูกหนี้การค้า มีจ านวน 
2,665.76 ล้านบาท และ 2,750.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 19.00 และร้อยละ 37.22 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 
ตามล าดับ และสินค้าคงเหลือ จ านวน 757.68 ล้านบาท และ 
833.30 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.40 และร้อยละ 
11.28 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ตามล าดับ โดยสัดส่วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม มีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจาก
การขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ได้แก่ ที่ดินและโรงไฟฟ้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง ทั้งนี้การที่
โรงไฟฟ้าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดด าเนินการในเชิง
พาณิชย์ สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้
สัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง กระทบต่อสัดส่วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนท่ีจะลดลงเมื่อเทยีบกับสินทรัพย์รวม 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 6,070.18 ล้านบาท 
และ 13,564.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.64 และ
ร้อยละ 17.28 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยหนี้สินหมุนเวียน
ของบริษัทฯ ในปี 2563 เทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน 
เพิ่มขึ้น 7,494.26 ล้านบาท สาเหตุส าคัญเนื่องมาจาก การกู้ยืม
เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 1,980.45 ล้านบาท เงิน
กู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปีเพิ่มขึ้น 5,034.64 ล้านบาท เพื่อน ามาช าระเจ้าหนี้ค่า
สินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ถึงก าหนดช าระ  

จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สิน
หมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 
ในปี 2561 เท่ากับ 0.65 เท่า ปี 2562 เท่ากับ 2.31 เท่า ในปี 
2563 เท่ากับ 0.54 เท่า โดยอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 
ลดลงอย่างมีสาระส าคัญเนื่องจาก  

1.) การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บางส่วนท่ีจะครบก าหนดช าระในปี 2563 จ านวน 
4,034.67 ล้านบาท ที่บันทึกเป็นประเภทหนี้สินไม่
หมุนเวียน มาเป็นหนี้สินหมุนเวียน และ 

ประเภททรัพย์สิน ณ 31 ธั นวาค ม 2563 ณ 31 ธั นวาค ม 2562 31 ธั นวาค ม 2561
สิทธใินสัญญำซื อขำยไฟฟ้ำ 28.52 30.22 31.92

สิทธใินกำรใชร้ะบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำและสถำนีไฟฟ้ำยอ่ย
      โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์จังหวดัลพบรีุ 9.98 10.58 11.17
      โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์จังหวดันครสวรรค์ 139.84 147.63 155.40
      โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์จังหวดัล้ำปำง 143.98 151.52 159.04
      โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์จังหวดัพิษณุโลก 219.11 229.97 240.83
      โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม จังหวดันครศรีธรรมรำช ต่อเนื่องจังหวดัสงขลำ 297.61 311.54 325.44

      โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม จังหวดัชยัภูมิ 827.92 863.69 -

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 38.40 31.74 14.67

สิทธบิตัร 675.45 670.07 745.12

เคร่ืองหมำยสินค้ำ 232.93 231.07 257.54

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่อยู่ในขั นตอนกำรพัฒนำ 178.84 114.75 -
รวม 2,792.58 2,792.78 1,941.13
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2.) การจัดประเภทหุ้นกู้บางส่วนที่จะครบก าหนดช าระในปี 
2563 จ านวน 999.97 ล้านบาท ที่บันทึกเป็นประเภท
หนี้สินไม่หมุนเวียน มาเป็นหนี้สินหมุนเวียน ท าให้เกิด
ภาระหนี้สินระยะสั้น อันส่งผลต่อสัดส่วนของหนี้สิน
หมุนเวียนต่อหน้ีสินรวมที่เปลี่ยนแปลงลดลง 

 
แหล่งที่มาของเงินทุน 
หนี สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ 
และบริษัทย่อย มีหนี้ สินรวมเท่ ากับ 39,689.97 ล้ านบาท 
45,353.23 ล้านบาท และ 48,856.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 67.04  ร้อยละ 64.59 และร้อยละ 62.25 ของ
สินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินรายการ
ส าคัญดังนี้ 
 เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเท่ากับ 1,817.01 ล้านบาท 659.86 ล้านบาท และ 
2,640.31 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.07 ร้อยละ 0.94 และร้อยละ 3.36 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจ่ายช าระหนี้ค่า
ทรัพย์สินในโครงการแบตเตอรี่ 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน (รวมส่วนที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี) ณ วันที่ 
31 ธันวาคมของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 
19,406.52 ล้านบาท 24,293.68 ล้านบาท และ 24,239.96 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.78 ร้อยละ 34.60 
และร้อยละ 30.89 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ  

 หุ้นกู้ 
บริษัทฯ มีภาระหุ้นกู ้(รวมหุ้นกู้ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายใน 
1 ปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 16,191.77 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.63  ของสินทรัพย์รวม เพื่อ
ลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ 
เป็นต้น 

 

ส่วนของเจ้าของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ 
ปี 2563 เท่ากับ 19,517.63 ล้านบาท 24,866.4  ล้านบาท และ 
29,626.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.96 ร้อยละ 
35.41 และร้อยละ 37.75 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ตามล าดับ 
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากความสามารถในการท าก าไรที่
ท าได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อก าไรสะสมของบริษัทฯ ที่เพิ่มมาก
ขึ้นจากก าไรสุทธิของแต่ละปี   

โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 0.30 
บาท และ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 932.50 ล้านบาท 
1,119.00 ล้านบาท และ 1,119.00 ล้านบาท ตามล าดับ โดยจ่าย
จากก าไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม 
 

เงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.30 0.30 0.25 
รวมเป็นเงินปันผลจา่ย
ทั้งสิ้น (ล้านบาท) 

1,119.00 1,119.00 932.50 

สัดส่วนการจ่ายเงินปัน
ผลต่อก าไรสุทธิของ
บริษัท 

33.32% 28.63% 26.75% 

 
ส าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ 
ปี 2563 เท่ากับ 2.19 เท่า 1.94 เท่า และ 1.76 เท่า ตามล าดับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน 
ปี 2563 ที่ลดลง เกิดจากจ านวนการเบิกใช้เงินกู้เพื่อการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการก่อสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วเสร็จในปี 
2562 และส าหรับโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ไป
แล้ว มีการทยอยจ่ายช าระเงินต้นจากการกู้ยืมท าให้ภาระหนี้สิน
โดยรวมเริ่มลดลง ขณะที่บริษัทฯ สามารถท าก าไรได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อก าไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ท า
ให้สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

กระแสเงินสด 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานในงวดบัญชี ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 
7,192.71 ล้านบาท 8,703.24 ล้านบาทและ 9,237.63 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานท่ี
เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากก าไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจาก
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในส่วนของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม  

ส าหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในลงทุน ในงวดบัญชี 
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มียอดได้มา (ใช้ไป) เท่ากับ 
(5,566.72) ล้านบาท (14,834.44) ล้านบาท และ (14,195.54) 
ล้านบาทตามล าดับ เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีการใช้เงินลงทุน 
ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่ที่จังหวัด
ชัยภูมิ (โครงการหนุมาน)จึงเป็นผลให้กระแสเงินสดใช้ไปเพื่อการ
ลงทุนในปี 2562 เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ส าหรับปี 2563 กลุ่มบริษัท 
ใช้เงินส่วนใหญ่ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ และ
โรงงานประกอบรถยนต์  

 
ส าหรับกิจกรรมจัดหาเงินในงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 

และปี 2563 มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการจัดหาเงินเท่ากับ 
(598.33) ล้านบาท, 10,723.13 ล้านบาท และ (2,140.88) 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา
เงินที่ใช้ไปในปี 2562 มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มจ านวน 
10,000 ล้านบาท และได้จ่ายคืนหุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท 
คงเหลือจ านวน 9,000 ล้านบาท เพื่อช าระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า รวมทั้งการออกหุ้นกู้จ านวน 2,200 ล้านบาท ในปี 
2563 

 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ สามารถสรุปกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ได้ ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมต่างๆ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 9,237.63 8,703.24 7,192.71 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,195.54)   (14,834.44)   (5,566.72) 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,140.88) 10,723.13 (598.33) 
เงินสดเพ่ิมขึ น (ลดลง) สุทธ ิ (7,098.78) 4,591.93 1,027.66 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี 10,028.95 5,478.57 4,505.65 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น 20.50 (41.55) (54.74) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นป ี 2,950.67 10,028.95 5,478.57 
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2.) การจัดประเภทหุ้นกู้บางส่วนที่จะครบก าหนดช าระในปี 
2563 จ านวน 999.97 ล้านบาท ที่บันทึกเป็นประเภท
หนี้สินไม่หมุนเวียน มาเป็นหนี้สินหมุนเวียน ท าให้เกิด
ภาระหนี้สินระยะสั้น อันส่งผลต่อสัดส่วนของหนี้สิน
หมุนเวียนต่อหน้ีสินรวมที่เปลี่ยนแปลงลดลง 

 
แหล่งที่มาของเงินทุน 
หนี สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ 
และบริษัทย่อย มีหนี้ สินรวมเท่ ากับ 39,689.97 ล้ านบาท 
45,353.23 ล้านบาท และ 48,856.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 67.04  ร้อยละ 64.59 และร้อยละ 62.25 ของ
สินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินรายการ
ส าคัญดังนี้ 
 เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเท่ากับ 1,817.01 ล้านบาท 659.86 ล้านบาท และ 
2,640.31 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.07 ร้อยละ 0.94 และร้อยละ 3.36 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจ่ายช าระหนี้ค่า
ทรัพย์สินในโครงการแบตเตอรี่ 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน (รวมส่วนที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี) ณ วันที่ 
31 ธันวาคมของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 
19,406.52 ล้านบาท 24,293.68 ล้านบาท และ 24,239.96 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.78 ร้อยละ 34.60 
และร้อยละ 30.89 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ  

 หุ้นกู้ 
บริษัทฯ มีภาระหุ้นกู ้(รวมหุ้นกู้ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายใน 
1 ปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 16,191.77 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.63  ของสินทรัพย์รวม เพื่อ
ลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ 
เป็นต้น 

 

ส่วนของเจ้าของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ 
ปี 2563 เท่ากับ 19,517.63 ล้านบาท 24,866.4  ล้านบาท และ 
29,626.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.96 ร้อยละ 
35.41 และร้อยละ 37.75 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ตามล าดับ 
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากความสามารถในการท าก าไรที่
ท าได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อก าไรสะสมของบริษัทฯ ที่เพิ่มมาก
ขึ้นจากก าไรสุทธิของแต่ละปี   

โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 0.30 
บาท และ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 932.50 ล้านบาท 
1,119.00 ล้านบาท และ 1,119.00 ล้านบาท ตามล าดับ โดยจ่าย
จากก าไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม 
 

เงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.30 0.30 0.25 
รวมเป็นเงินปันผลจา่ย
ทั้งสิ้น (ล้านบาท) 

1,119.00 1,119.00 932.50 

สัดส่วนการจ่ายเงินปัน
ผลต่อก าไรสุทธิของ
บริษัท 

33.32% 28.63% 26.75% 

 
ส าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ 
ปี 2563 เท่ากับ 2.19 เท่า 1.94 เท่า และ 1.76 เท่า ตามล าดับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน 
ปี 2563 ที่ลดลง เกิดจากจ านวนการเบิกใช้เงินกู้เพื่อการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการก่อสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วเสร็จในปี 
2562 และส าหรับโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ไป
แล้ว มีการทยอยจ่ายช าระเงินต้นจากการกู้ยืมท าให้ภาระหนี้สิน
โดยรวมเริ่มลดลง ขณะที่บริษัทฯ สามารถท าก าไรได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อก าไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ท า
ให้สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

กระแสเงินสด 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานในงวดบัญชี ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 
7,192.71 ล้านบาท 8,703.24 ล้านบาทและ 9,237.63 ล้าน
บาท ตามล าดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานท่ี
เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากก าไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจาก
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในส่วนของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม  

ส าหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในลงทุน ในงวดบัญชี 
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มียอดได้มา (ใช้ไป) เท่ากับ 
(5,566.72) ล้านบาท (14,834.44) ล้านบาท และ (14,195.54) 
ล้านบาทตามล าดับ เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีการใช้เงินลงทุน 
ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่ที่จังหวัด
ชัยภูมิ (โครงการหนุมาน)จึงเป็นผลให้กระแสเงินสดใช้ไปเพื่อการ
ลงทุนในปี 2562 เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ส าหรับปี 2563 กลุ่มบริษัท 
ใช้เงินส่วนใหญ่ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ และ
โรงงานประกอบรถยนต์  

 
ส าหรับกิจกรรมจัดหาเงินในงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 

และปี 2563 มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการจัดหาเงินเท่ากับ 
(598.33) ล้านบาท, 10,723.13 ล้านบาท และ (2,140.88) 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา
เงินที่ใช้ไปในปี 2562 มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มจ านวน 
10,000 ล้านบาท และได้จ่ายคืนหุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท 
คงเหลือจ านวน 9,000 ล้านบาท เพื่อช าระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า รวมทั้งการออกหุ้นกู้จ านวน 2,200 ล้านบาท ในปี 
2563 

 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ สามารถสรุปกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ได้ ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมต่างๆ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 9,237.63 8,703.24 7,192.71 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,195.54)   (14,834.44)   (5,566.72) 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,140.88) 10,723.13 (598.33) 
เงินสดเพ่ิมขึ น (ลดลง) สุทธ ิ (7,098.78) 4,591.93 1,027.66 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี 10,028.95 5,478.57 4,505.65 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่น 20.50 (41.55) (54.74) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นป ี 2,950.67 10,028.95 5,478.57 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท   
 ประวัติคณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล  
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายสมใจนึก เองตระกูล 
 อายุ 76 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต UPSALA College New Jersey, U.S.A. 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 35, 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 

ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Role the of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2549  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555  

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการบริษัท 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  :  12  มีนาคม 2551 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่  6 ม.ค. 2563                   : -ไม่มี-  
 จ านวนหุ้น ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563                   : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                            : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 
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2. นายสมโภชน์  อาหุนัย 
ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายสมโภชน์ อาหุนัย 
 อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, USA 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549  
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 2  

จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
 หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE A MASTER รุ่นที่ 1  

จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9  

จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและพลังงาน” งานสมัมนาวิชาการ วธอ. Talk  

จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวโน้มและการปรับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหลังวิกฤตโควิด-19”, ASE Webinar 

จัดโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานไทยในอนาคต”, จัดโดย กระทรวงพลังงาน 
 การเสวนาออนไลน์เชิงวิชาการ “อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน”  

จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “EV Transformation in Thai Way” จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 รองประธานกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   : 12  มีนาคม 2551 
 การถือหุ้นของบริษัท   

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563         :  1,534,189,993 หุ้น (41.1310%) 

ถือโดย ตนเอง                                :      876,436,386 หุ้น (23.4979%) 
ถือผ่าน Trustee                             :      632,770,000 หุ้น (16.9643%)  
ถือโดย คู่สมรส                               :        24,983,607 หุ้น (0.6698%) 

 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563       :   1,534,189,993 หุ้น (41.1310%) 
ถือโดย ตนเอง                                :      876,436,386 หุ้น (23.4979%)  
ถือผ่าน Trustee                             :      632,770,000 หุ้น (16.9643%)  
ถือโดย คู่สมรส                               :        24,983,607 หุ้น (0.6698%) 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                :    - ไม่เปลี่ยนแปลง – 
      (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)  

 

 

นายสมใจนึก เองตระกูล  (ต่อ) 
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์  ประธานกรรมการบริษัท (2551- ปัจจุบัน)  

 กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจุบัน)  
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุม่บริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท 
 รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้ 

บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทยอ่ย)  
 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษทัย่อย) 

ปัจจุบัน  บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ งส์   ประธานกรรมการบริษัท (2563 - ปัจจุบัน)  การถือหุ้น และลงทุนในบริษัทอื่น 
ปัจจุบัน  บมจ. เวชธาน ี  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

(2551 - ปัจจุบัน) 
 ธุรกิจโรงพยาบาล 

ปัจจุบัน  บจก. สยามพิวรรธน์   กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)   ให้เช่าอาคารและบริการสาธารณูปโภค 
ปัจจุบัน  บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป  ประธานกรรมการบริษัท  (2547 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และธุรกิจศูนย์การค้า 
ปัจจุบัน  บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ง  กรรมการบริษัท (2543 - ปัจจุบัน)   ลงทุนในสถาบันการเงินและกิจการต่างๆ  
ปัจจุบัน  บมจ. ทิพยประกันภัย  ประธานกรรมการบริษัท (2538 - ปัจจุบัน)  ธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี้ 
 บมจ. ทิพยประกันภัย            : ประธานกรรมการบริษัท 
 บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป  : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 

ด ารงต าแหน่ง ใน  3 บริษัท ดังนี้  
 บมจ. เวชธานี                      : ประธานกรรมการบริษัท 
 บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ งส์         : ประธานกรรมการบริษัท 
 บจก. สยามพิวรรธน์               : กรรมการบริษัท 
 บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ง      : กรรมการบริษัท 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี -                          
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท                         :  8/8 ครั ง 
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2. นายสมโภชน์  อาหุนัย 
ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายสมโภชน์ อาหุนัย 
 อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, USA 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549  
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 2  

จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
 หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE A MASTER รุ่นที่ 1  

จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9  

จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและพลังงาน” งานสมัมนาวิชาการ วธอ. Talk  

จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวโน้มและการปรับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหลังวิกฤตโควิด-19”, ASE Webinar 

จัดโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานไทยในอนาคต”, จัดโดย กระทรวงพลังงาน 
 การเสวนาออนไลน์เชิงวิชาการ “อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน”  

จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “EV Transformation in Thai Way” จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 รองประธานกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   : 12  มีนาคม 2551 
 การถือหุ้นของบริษัท   

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563         :  1,534,189,993 หุ้น (41.1310%) 

ถือโดย ตนเอง                                :      876,436,386 หุ้น (23.4979%) 
ถือผ่าน Trustee                             :      632,770,000 หุ้น (16.9643%)  
ถือโดย คู่สมรส                               :        24,983,607 หุ้น (0.6698%) 

 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563       :   1,534,189,993 หุ้น (41.1310%) 
ถือโดย ตนเอง                                :      876,436,386 หุ้น (23.4979%)  
ถือผ่าน Trustee                             :      632,770,000 หุ้น (16.9643%)  
ถือโดย คู่สมรส                               :        24,983,607 หุ้น (0.6698%) 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                :    - ไม่เปลี่ยนแปลง – 
      (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)  

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

นายสมใจนึก เองตระกูล  (ต่อ) 
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์  ประธานกรรมการบริษัท (2551- ปัจจุบัน)  

 กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจุบัน)  
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุม่บริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท 
 รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้ 

บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทยอ่ย)  
 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษทัย่อย) 

ปัจจุบัน  บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ งส์   ประธานกรรมการบริษัท (2563 - ปัจจุบัน)  การถือหุ้น และลงทุนในบริษัทอื่น 
ปัจจุบัน  บมจ. เวชธาน ี  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

(2551 - ปัจจุบัน) 
 ธุรกิจโรงพยาบาล 

ปัจจุบัน  บจก. สยามพิวรรธน์   กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)   ให้เช่าอาคารและบริการสาธารณูปโภค 
ปัจจุบัน  บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป  ประธานกรรมการบริษัท  (2547 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และธุรกิจศูนย์การค้า 
ปัจจุบัน  บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ง  กรรมการบริษัท (2543 - ปัจจุบัน)   ลงทุนในสถาบันการเงินและกิจการต่างๆ  
ปัจจุบัน  บมจ. ทิพยประกันภัย  ประธานกรรมการบริษัท (2538 - ปัจจุบัน)  ธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี้ 
 บมจ. ทิพยประกันภัย            : ประธานกรรมการบริษัท 
 บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป  : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 

ด ารงต าแหน่ง ใน  3 บริษัท ดังนี้  
 บมจ. เวชธานี                      : ประธานกรรมการบริษัท 
 บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ งส์         : ประธานกรรมการบริษัท 
 บจก. สยามพิวรรธน์               : กรรมการบริษัท 
 บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ง      : กรรมการบริษัท 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี -                          
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท                         :  8/8 ครั ง 



 

 

 

นายสมโภชน์  อาหุนัย (ต่อ)  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้  
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์     : กรรมการบริษัท  

ด ารงต าแหน่งใน  5 บริษัท และ 1 องค์กร ดังนี้  
 บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง       : กรรมการบริษัท   
 บจก. อิเทอนิตี  โฮลดิง               : กรรมการบริษัท 
 บจก. เอสพีบีแอล  โฮลดิง          : กรรมการบริษัท 
 บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีตี            : กรรมการบริษัท 
 บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส์              : กรรมการบริษัท 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 32 บริษัท 
(บริษัทย่อย ล้าดับที่ 1, 3-5, 7-10, 14-16, 18-20, 22-23, 25, 28, 31, 37-38 และ 50 : 
อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้
แล้วทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
 เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร) 
 เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อ้านวยการฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 คณะกรรมการบริหาร 

:   5/8    ครั ง 
:   3/3    ครั ง 
:   2/2    ครั ง 
:   5/12   ครั ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายสมโภชน์  อาหุนัย (ต่อ)  
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์  กรรมการบริษัท  (2551 - ปัจจุบัน) 
 รองประธานกรรมการบริษัท (ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 

(พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2552 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกจิผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุม่บริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษทัย่อย) 
2558 - 8 พ.ย. 2562   รักษาการ - ผู้อ้านวยการ ฝ่ายก้ากับธุรกิจไฟฟ้า 

ปัจจุบัน  บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง 
 บจก. อีเทอนิตี  โฮลดิง 

 กรรมการบริษัท (ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน)  ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน 

ปัจจุบัน  บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง  กรรมการบริษัท (มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน 

ปัจจุบัน  บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีตี   กรรมการบริษัท (มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจค้ายารักษา และป้องกันโรคส้าหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
เครื่องมือแพทย์  

 ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยทีางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ 
ปัจจุบัน  บมจ. เน็กซ์ พอยท์   กรรมการบริษัท (ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

 ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าทางการเงิน,จ้าหน่ายรถบัสโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย 
ปัจจุบัน   บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส์  กรรมการบริษัท (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจจ้าหน่าย หรือน้าเข้า สินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
ปัจจุบัน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

(2563 - 2565)  
 องค์กรไม่แสวงหาก้าไร 

 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

 

นายสมโภชน์  อาหุนัย (ต่อ)  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้  
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์     : กรรมการบริษัท  

ด ารงต าแหน่งใน  5 บริษัท และ 1 องค์กร ดังนี้  
 บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง       : กรรมการบริษัท   
 บจก. อิเทอนิตี  โฮลดิง               : กรรมการบริษัท 
 บจก. เอสพีบีแอล  โฮลดิง          : กรรมการบริษัท 
 บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีตี            : กรรมการบริษัท 
 บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส์              : กรรมการบริษัท 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 32 บริษัท 
(บริษัทย่อย ล้าดับที่ 1, 3-5, 7-10, 14-16, 18-20, 22-23, 25, 28, 31, 37-38 และ 50 : 
อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้
แล้วทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   
 เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร) 
 เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อ้านวยการฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 คณะกรรมการบริหาร 

:   5/8    ครั ง 
:   3/3    ครั ง 
:   2/2    ครั ง 
:   5/12   ครั ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

นายสมโภชน์  อาหุนัย (ต่อ)  
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์  กรรมการบริษัท  (2551 - ปัจจุบัน) 
 รองประธานกรรมการบริษัท (ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 

(พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2552 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกจิผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุม่บริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษทัย่อย) 
2558 - 8 พ.ย. 2562   รักษาการ - ผู้อ้านวยการ ฝ่ายก้ากับธุรกิจไฟฟ้า 

ปัจจุบัน  บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง 
 บจก. อีเทอนิตี  โฮลดิง 

 กรรมการบริษัท (ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน)  ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน 

ปัจจุบัน  บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง  กรรมการบริษัท (มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน 

ปัจจุบัน  บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีตี   กรรมการบริษัท (มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจค้ายารักษา และป้องกันโรคส้าหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
เครื่องมือแพทย์  

 ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยทีางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ 
ปัจจุบัน  บมจ. เน็กซ์ พอยท์   กรรมการบริษัท (ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

 ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าทางการเงิน,จ้าหน่ายรถบัสโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย 
ปัจจุบัน   บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส์  กรรมการบริษัท (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจจ้าหน่าย หรือน้าเข้า สินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
ปัจจุบัน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

(2563 - 2565)  
 องค์กรไม่แสวงหาก้าไร 

 
 
 
 



 

 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ต่อ) 
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบัน  บมจ.  พลังงานบริสุทธิ์  กรรมการบริษัท (2555 - ปัจจุบัน) 

 กรรมการกลยุทธ์องค์กร (2563 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหาร (2555 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2557 - ปัจจุบัน) 
 รักษาการ - ผู้อ้านวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

(2558 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์  
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  บมจ. เน็กซ์ พอยท์   กรรมการบริษัท (ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

 ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าทางการเงิน, จ้าหน่ายรถบัสโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย 
ปัจจุบัน  บจก. ทีเอฟ เทค โฮลดิ ง  ประธานกรรมการบริษัท (ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจลงทุนในกลุ่มธุรกิจโซล่าร์ ในโรงงานฟาร์มสัตว์ 
ปัจจุบัน  บจก. ทีเอฟ เทค  กรรมการบริษัท (ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ปัจจุบัน  บจก. วะตะแบก วินด์  กรรมการบริษัท (2557 - ปจจุบัน)   ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ปัจจุบัน  บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์  กรรมการบริษัท (2562 - ปัจจุบัน)   ให้บริการทางการเงิน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้ 
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์    : กรรมการบริษัท 

ด ารงต าแหน่งใน 4 บริษัท  ดังนี้  
 บจก. วะตะแบก วินด์              : กรรมการบริษัท 
 บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์           : กรรมการบริษัท 
 บจก. ทีเอฟ เทค โฮลดิ ง           : ประธานกรรมการบริษัท 
 บจก. ทีเอฟ เทค                   : กรรมการบริษัท 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 44 บริษัท     
(บริษัทย่อย ล้าดับที่ 1-5, 7-10, 14-16, 18-39, 41-42, 44-46 และ 49-53 : อ้างอิงข้อมูล 
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แล้วทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

:    7/8   ครั ง 
:    2/2   ครั ง 
:    3/3   ครั ง 

 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 คณะกรรมการบริหาร 

:   2/2    ครั ง 
:  11/12  ครั ง 

 
 

 

 

3. นายอมร  ทรัพย์ทวีกุล  
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 
 อายุ 46 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจบันฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555  
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3  

จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14   

จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 หลักสูตร TFRS 9 Training  

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด  
 หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop  

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด 

 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 รองประธานเจ้าหน้าบริหาร 
 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  30 มีนาคม 2555 
 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 จ านวนหุ้น ณ วันที ่6 ม.ค. 2563     :   123,201,103 หุ้น (3.3030 %) 
ถือโดย ตนเอง                             :     74,968,316  หุ้น (2.0099%) 
ถือโดย Trustee                          :     25,000,000  หุ้น (0.6702%) 
ถือโดย คู่สมรส                            :     23,232,787  หุ้น (0.6229%)  

 จ านวนหุ้น ณ สิ้นปี 2563               :   125,791,403 หุ้น (3.3724%) 
ถือโดย ตนเอง                               :     74,968,316  หุ้น  (2.0099%) 
ถือผ่าน custodian                         :     25,000,000  หุ้น  (0.6702%) 
ถือโดย คู่สมรส                              :     25,823,087  หุ้น  (0.6923%)   

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                :     2,590,300 หุ้น  (0.0694%)   
ถือโดย ตนเอง                               :     -ไม่มี- 
ถือผ่าน custodian                         :     -ไม่มี- 
ถือโดย คู่สมรส                              :     2,590,300 หุ้น  (0.0694%)  

      (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ต่อ) 
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบัน  บมจ.  พลังงานบริสุทธิ์  กรรมการบริษัท (2555 - ปัจจุบัน) 

 กรรมการกลยุทธ์องค์กร (2563 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหาร (2555 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2557 - ปัจจุบัน) 
 รักษาการ - ผู้อ้านวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

(2558 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์  
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  บมจ. เน็กซ์ พอยท์   กรรมการบริษัท (ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

 ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าทางการเงิน, จ้าหน่ายรถบัสโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย 
ปัจจุบัน  บจก. ทีเอฟ เทค โฮลดิ ง  ประธานกรรมการบริษัท (ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจลงทุนในกลุ่มธุรกิจโซล่าร์ ในโรงงานฟาร์มสัตว์ 
ปัจจุบัน  บจก. ทีเอฟ เทค  กรรมการบริษัท (ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ปัจจุบัน  บจก. วะตะแบก วินด์  กรรมการบริษัท (2557 - ปจจุบัน)   ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ปัจจุบัน  บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์  กรรมการบริษัท (2562 - ปัจจุบัน)   ให้บริการทางการเงิน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้ 
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์    : กรรมการบริษัท 

ด ารงต าแหน่งใน 4 บริษัท  ดังนี้  
 บจก. วะตะแบก วินด์              : กรรมการบริษัท 
 บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์           : กรรมการบริษัท 
 บจก. ทีเอฟ เทค โฮลดิ ง           : ประธานกรรมการบริษัท 
 บจก. ทีเอฟ เทค                   : กรรมการบริษัท 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 44 บริษัท     
(บริษัทย่อย ล้าดับที่ 1-5, 7-10, 14-16, 18-39, 41-42, 44-46 และ 49-53 : อ้างอิงข้อมูล 
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แล้วทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

:    7/8   ครั ง 
:    2/2   ครั ง 
:    3/3   ครั ง 

 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 คณะกรรมการบริหาร 

:   2/2    ครั ง 
:  11/12  ครั ง 

 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

3. นายอมร  ทรัพย์ทวีกุล  
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 
 อายุ 46 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจบันฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555  
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3  

จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14   

จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 หลักสูตร TFRS 9 Training  

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด  
 หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop  

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด 

 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 รองประธานเจ้าหน้าบริหาร 
 รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  30 มีนาคม 2555 
 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 จ านวนหุ้น ณ วันที ่6 ม.ค. 2563     :   123,201,103 หุ้น (3.3030 %) 
ถือโดย ตนเอง                             :     74,968,316  หุ้น (2.0099%) 
ถือโดย Trustee                          :     25,000,000  หุ้น (0.6702%) 
ถือโดย คู่สมรส                            :     23,232,787  หุ้น (0.6229%)  

 จ านวนหุ้น ณ สิ้นปี 2563               :   125,791,403 หุ้น (3.3724%) 
ถือโดย ตนเอง                               :     74,968,316  หุ้น  (2.0099%) 
ถือผ่าน custodian                         :     25,000,000  หุ้น  (0.6702%) 
ถือโดย คู่สมรส                              :     25,823,087  หุ้น  (0.6923%)   

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                :     2,590,300 หุ้น  (0.0694%)   
ถือโดย ตนเอง                               :     -ไม่มี- 
ถือผ่าน custodian                         :     -ไม่มี- 
ถือโดย คู่สมรส                              :     2,590,300 หุ้น  (0.0694%)  

      (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 



 

 

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (ต่อ) 
 
 

ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บจก. วินโดว์ เอเชีย  กรรมการบริษัท (2563 - ปัจจุบัน)  ผลิต ผลิตภัรฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 
ปัจจุบัน  บจก.  เพอร์เฟค ออยล์  กรรมการบริษัท (2547 - ปัจจุบัน  ธุรกิจจ้าหน่ายน ้ามันเชื อเพลิง 
ปัจจุบัน  บจก.  เพาเวอร์ 10  

 บจก.  ดับเบิ ล 10 
 บจก.  เฟมัส 10 
 บจก.  มิตรสยามออยล์ 

 กรรมการบริษัท  (2544 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจจ้าหน่ายน ้ามันเชื อเพลิง 
 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลี่ยม 

ปัจจุบัน 
 

 บจก.  ชาลีเทรดดิ ง 
 บจก.  มาเจริญ 
 บจก.  สืบเนื่องการค้า 
 บจก.  ทู พลัส วัน ออยล์ 

 กรรมการบริษัท (2538 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจจ้าหน่ายน ้ามันเชื อเพลิง 
 

ปัจจุบัน  บจก.  มาลีออยล์ 
 บจก.  ซี.ซี.ออยล์ 

 กรรมการบริษัท (2537 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจจ้าหน่ายน ้ามันเชื อเพลิง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- ด ารงต าแหน่งกรรมการใน  11 บริษัท ดังนี้ 
บจก. เพอร์เฟค ออยล์ /บจก.  เพาเวอร์ 10 /บจก. ดับเบิ ล 10 /บจก. เฟมัส 10 /  
บจก. ชาลีเทรดดิ ง / บจก. มิตรสยามออยล์ /บจก. มาเจริญ  /บจก. สืบเนื่องการค้า /
บจก. ทู พลัส วัน ออยล์ / บจก. มาลีออยล์ / บจก.  ซี.ซี.ออยล์ / บจก. วินโดว์ เอเชีย 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 22 บริษัท 
(บริษัทย่อย ล้าดับ 1, 8-9, 14-16, 22-24, 28, 33-38, 47-48 และ 50-53 : อา้งอิงข้อมูล 
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แลว้ทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหาร 

:     8/8     ครั ง 
:     3/3     ครั ง 
:   11/12    ครั ง 

 

 

4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 
 อายุ 50 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม, 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2551  

 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  12 มีนาคม 2551 
 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 จ านวนหุ้น ณ วันที 6 ม.ค. 2563         :  15,332,849  หุ้น (0.4111%)    
ถือโดย ตนเอง                                 :   15,332,849  หุ้น (0.4111%)      /  ถือโดย คู่สมรส    : -ไม่ม-ี 

 จ านวนหุ้น ณ วันที 31 ธ.ค. 2563       :  15,332,849  หุ้น (0.4111%)      
ถือโดย ตนเอง                                 :   15,332,849  หุ้น (0.411%)      /  ถือโดย คู่สมรส      : -ไม่มี- 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                 :    - ไม่มี -  
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์   กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  (2557 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)  

 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุม่บริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท 

รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการ
ให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษทัย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษทัย่อย) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (ต่อ) 
 
 

ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บจก. วินโดว์ เอเชีย  กรรมการบริษัท (2563 - ปัจจุบัน)  ผลิต ผลิตภัรฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 
ปัจจุบัน  บจก.  เพอร์เฟค ออยล์  กรรมการบริษัท (2547 - ปัจจุบัน  ธุรกิจจ้าหน่ายน ้ามันเชื อเพลิง 
ปัจจุบัน  บจก.  เพาเวอร์ 10  

 บจก.  ดับเบิ ล 10 
 บจก.  เฟมัส 10 
 บจก.  มิตรสยามออยล์ 

 กรรมการบริษัท  (2544 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจจ้าหน่ายน ้ามันเชื อเพลิง 
 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลี่ยม 

ปัจจุบัน 
 

 บจก.  ชาลีเทรดดิ ง 
 บจก.  มาเจริญ 
 บจก.  สืบเนื่องการค้า 
 บจก.  ทู พลัส วัน ออยล์ 

 กรรมการบริษัท (2538 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจจ้าหน่ายน ้ามันเชื อเพลิง 
 

ปัจจุบัน  บจก.  มาลีออยล์ 
 บจก.  ซี.ซี.ออยล์ 

 กรรมการบริษัท (2537 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจจ้าหน่ายน ้ามันเชื อเพลิง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- ด ารงต าแหน่งกรรมการใน  11 บริษัท ดังนี้ 
บจก. เพอร์เฟค ออยล์ /บจก.  เพาเวอร์ 10 /บจก. ดับเบิ ล 10 /บจก. เฟมัส 10 /  
บจก. ชาลีเทรดดิ ง / บจก. มิตรสยามออยล์ /บจก. มาเจริญ  /บจก. สืบเนื่องการค้า /
บจก. ทู พลัส วัน ออยล์ / บจก. มาลีออยล์ / บจก.  ซี.ซี.ออยล์ / บจก. วินโดว์ เอเชีย 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 22 บริษัท 
(บริษัทย่อย ล้าดับ 1, 8-9, 14-16, 22-24, 28, 33-38, 47-48 และ 50-53 : อา้งอิงข้อมูล 
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แลว้ทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหาร 

:     8/8     ครั ง 
:     3/3     ครั ง 
:   11/12    ครั ง 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 
 อายุ 50 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม, 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2551  

 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  12 มีนาคม 2551 
 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 จ านวนหุ้น ณ วันที 6 ม.ค. 2563         :  15,332,849  หุ้น (0.4111%)    
ถือโดย ตนเอง                                 :   15,332,849  หุ้น (0.4111%)      /  ถือโดย คู่สมรส    : -ไม่ม-ี 

 จ านวนหุ้น ณ วันที 31 ธ.ค. 2563       :  15,332,849  หุ้น (0.4111%)      
ถือโดย ตนเอง                                 :   15,332,849  หุ้น (0.411%)      /  ถือโดย คู่สมรส      : -ไม่มี- 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                 :    - ไม่มี -  
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์   กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  (2557 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)  

 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุม่บริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท 

รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการ
ให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษทัย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษทัย่อย) 



 

 

นายสุธรรม ส่งศิริ (ต่อ)  
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 

 
 กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร (พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน และเชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน)  
 องค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร 

ปัจจุบัน  มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคม
และธรรมาภิบาล 

 กรรมการ (2562 - ปัจจุบัน   องค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- ด ารงต าแหน่งใน  2 องค์กร ดังนี้ 
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  

: กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล    : กรรมการ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 6 บริษัท     
(บริษัทย่อย ล้าดับที ่33-36, 38 และ 50 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต ่
ร้อยละ 10 ขึ นไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหนา่ยได้แล้วทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 

:   8/8   ครั ง 
:   1/3   ครั ง 
:   2/2   ครั ง 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 คณะกรรมการบริหาร 

:   4/4   ครั ง 
:   2/2   ครั ง 
:  11/12  ครั ง 

 

 

5. นายสุธรรม ส่งศิริ  
ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายสุธรรม ส่งศิริ  
 อายุ 82 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต San Francisco State University, USA 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  Lincoln University, USA 
 Strategy Formulation and Execution at Columbia University, USA  
 Kaplan -Norton Master Class to Mastering New Management System. Boston, USA  
 Change Management Course, Massachusetts Intitute of Technology, USA  
 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550  
 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 22/2552 
 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2544  
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

และรองรับยุทธศาสตร์  
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)  

 กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร  
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12  มีนาคม 2551 
 การถือหุ้นของบริษัท   

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563        :  1,650,000 หุ้น (0.0442%)      

           ถือโดย ตนเอง                                :  1,650,000 หุ้น (0.0442%)     
           ถือโดย คู่สมรส                               :  -ไม่มี- 

 จ านวนหุน้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563       :  1,300,000 หุ้น (0.0349%)      
           ถือโดย ตนเอง                                :  1,300,000 หุ้น (0.0349%)     
           ถือโดย คู่สมรส                               :  -ไม่มี- 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                :  (350,000) หุ้น (0.0093%) 
ถือโดย ตนเอง                                :   (350,000) หุ้น (0.0093%)  
ถือโดย คู่สมรส                               :  -ไม่มี - 
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

นายสุธรรม ส่งศิริ (ต่อ)  
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 

 
 กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร (พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน และเชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน)  
 องค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร 

ปัจจุบัน  มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคม
และธรรมาภิบาล 

 กรรมการ (2562 - ปัจจุบัน   องค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- ด ารงต าแหน่งใน  2 องค์กร ดังนี้ 
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  

: กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล    : กรรมการ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 6 บริษัท     
(บริษัทย่อย ล้าดับที ่33-36, 38 และ 50 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ 
ร้อยละ 10 ขึ นไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหนา่ยได้แล้วทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 

:   8/8   ครั ง 
:   1/3   ครั ง 
:   2/2   ครั ง 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 คณะกรรมการบริหาร 

:   4/4   ครั ง 
:   2/2   ครั ง 
:  11/12  ครั ง 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

5. นายสุธรรม ส่งศิริ  
ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายสุธรรม ส่งศิริ  
 อายุ 82 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต San Francisco State University, USA 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  Lincoln University, USA 
 Strategy Formulation and Execution at Columbia University, USA  
 Kaplan -Norton Master Class to Mastering New Management System. Boston, USA  
 Change Management Course, Massachusetts Intitute of Technology, USA  
 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550  
 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 22/2552 
 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2544  
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

และรองรับยุทธศาสตร์  
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)  

 กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร  
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12  มีนาคม 2551 
 การถือหุ้นของบริษัท   

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563        :  1,650,000 หุ้น (0.0442%)      

           ถือโดย ตนเอง                                :  1,650,000 หุ้น (0.0442%)     
           ถือโดย คู่สมรส                               :  -ไม่มี- 

 จ านวนหุน้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563       :  1,300,000 หุ้น (0.0349%)      
           ถือโดย ตนเอง                                :  1,300,000 หุ้น (0.0349%)     
           ถือโดย คู่สมรส                               :  -ไม่มี- 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                :  (350,000) หุ้น (0.0093%) 
ถือโดย ตนเอง                                :   (350,000) หุ้น (0.0093%)  
ถือโดย คู่สมรส                               :  -ไม่มี - 
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    



 

 

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ) 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน 
 
 

 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 

 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (2557 - ปัจจุบัน) 

(กรรมการตรวจสอบ (2555 - ปัจจุบัน)) 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557- ปัจจุบัน) 
 กรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2559 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ  (2555 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

ปัจจุบัน   บจก. โกลด์ ชอร์ส  ประธานกรรมการ (2562 - ปัจุบัน)   ค้าน ้าดื่ม น ้าแร่ น ้าดิบ และเครื่องบริโภคดื่ม 
ปัจจุบัน  บจก. เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี  กรรมการบริษัท (2561 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจการบ้าบัดและการก้าจัดของเสีย ที่เป็นอันตราย ยกเว้นกาก สารกัมมันตรังสี  
ปัจจุบัน  บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จ

เม้นท์ 
 ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจบ้าบัดและก้าจัดของเสียที่เป็นอันตราย 

ปัจจุบัน  บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ 
แมเนจเม้นท์ 

 ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจบ้าบัดและก้าจัดของเสียที่เป็นอันตราย 

ปัจจุบัน  ส้านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม 

 ข้าราชการบ้านาญ (2549 - ปัจจุบัน)  หน่วยงานราชการ 
 วิศวกรโครงสร้างอิสระ (2517 - ปัจจุบัน) 

2550 - เม.ย. 2562  บมจ.  ไฮโดรเท็ค   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการอิสระ 

 รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
 1. ระบบผลิตน ้า          2. ระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
 3. ระบบก้าจัดขยะ      4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้เป็นพลังงานทดแทน  

 
 
 

 

 

6. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
 อายุ 71 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคา้แหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป), มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรปอ้งกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2546,  

วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปริญญาบัตร 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือขั นสูง 

 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) 
D. Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.) 

 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
ประวัติการอบรม  
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550  
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่22/2551 
 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที ่16/2555  
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที ่13/2561 
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตร “Drafting, Negotiating & Managing Successful Construction Contracts” Summit 2015  

จัดโดย สถาบันวจิัยโอเมก้าเวิลด์คลาส 
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน, จัดโดย สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถมัป์ 
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data, จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ้ากัด  
 หลักสูตร เมืองอัจฉริยะและศูนยข์้อมูล, จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย 
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /การบรหิารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์  

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน) 
 หลักสูตร The side nobody knows EV transformation in Thai way, จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน, โดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนกิส์ 

แห่งประเทศไทย, IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 7 สิงหาคม 2555 
 การถือหุ้นของบริษัท 

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563           :  - ไม่มี –  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563          :  - ไม่มี – 
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                   :  - ไม่เปลี่ยนแปลง - 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ) 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน 
 
 

 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 

 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (2557 - ปัจจุบัน) 

(กรรมการตรวจสอบ (2555 - ปัจจุบัน)) 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557- ปัจจุบัน) 
 กรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2559 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ  (2555 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

ปัจจุบัน   บจก. โกลด์ ชอร์ส  ประธานกรรมการ (2562 - ปัจุบัน)   ค้าน ้าดื่ม น ้าแร่ น ้าดิบ และเครื่องบริโภคดื่ม 
ปัจจุบัน  บจก. เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี  กรรมการบริษัท (2561 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจการบ้าบัดและการก้าจัดของเสีย ที่เป็นอันตราย ยกเว้นกาก สารกัมมันตรังสี  
ปัจจุบัน  บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จ

เม้นท์ 
 ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจบ้าบัดและก้าจัดของเสียที่เป็นอันตราย 

ปัจจุบัน  บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ 
แมเนจเม้นท์ 

 ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจบ้าบัดและก้าจัดของเสียที่เป็นอันตราย 

ปัจจุบัน  ส้านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม 

 ข้าราชการบ้านาญ (2549 - ปัจจุบัน)  หน่วยงานราชการ 
 วิศวกรโครงสร้างอิสระ (2517 - ปัจจุบัน) 

2550 - เม.ย. 2562  บมจ.  ไฮโดรเท็ค   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการอิสระ 

 รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
 1. ระบบผลิตน ้า          2. ระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
 3. ระบบก้าจัดขยะ      4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้เป็นพลังงานทดแทน  

 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

6. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
 อายุ 71 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคา้แหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป), มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรปอ้งกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2546,  

วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปริญญาบัตร 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือขั นสูง 

 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) 
D. Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.) 

 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
ประวัติการอบรม  
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550  
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่22/2551 
 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที ่16/2555  
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที ่13/2561 
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตร “Drafting, Negotiating & Managing Successful Construction Contracts” Summit 2015  

จัดโดย สถาบันวจิัยโอเมก้าเวิลด์คลาส 
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน, จัดโดย สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถมัป์ 
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data, จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ้ากัด  
 หลักสูตร เมืองอัจฉริยะและศูนยข์้อมูล, จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย 
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /การบรหิารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์  

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน) 
 หลักสูตร The side nobody knows EV transformation in Thai way, จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน, โดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนกิส์ 

แห่งประเทศไทย, IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 7 สิงหาคม 2555 
 การถือหุ้นของบริษัท 

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563           :  - ไม่มี –  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563          :  - ไม่มี – 
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                   :  - ไม่เปลี่ยนแปลง - 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    



 

 

7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 
 อายุ 60 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555  
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555  
 หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2558  
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561 
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน  

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data  

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด 
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ 

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)  

 กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหา 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 พฤศจิกายน 2553 
 การถือหุ้นของบริษัท :  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563           : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค.  2563         : -ไม่มี-  
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                   : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    

 
 
 
 
 
 

 

 

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

- ไม่มี - ด ารงต าแหน่งใน 4 บริษัท และ 1 องค์กร ดังนี้  
 บจก. เอเชีย รีไซเคิลเทคโนโลยี            : กรรมการบริหาร 
 บจก. เอเชีย แวสต์ แมนเน็จเม้นท์         : ประธานกรรมการ 
 บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์    : ประธานกรรมการ 
 บจก. โกลด์ ชอร์ส                            : ประธานกรรมการ 
 ส้านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม          : วิศวกรโครงสร้างอิสระ, ข้าราชการบ้านาญ 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

:    8/8    ครั ง 
:  13/13   ครั ง 
:   2/2     ครั ง     
:   5/5     ครั ง      
:   4/4     ครั ง 
:   3/3     ครั ง 

 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 
 อายุ 60 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555  
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555  
 หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2558  
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561 
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน  

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data  

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด 
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ 

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)  

 กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหา 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 พฤศจิกายน 2553 
 การถือหุ้นของบริษัท :  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563           : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค.  2563         : -ไม่มี-  
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                   : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    

 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

- ไม่มี - ด ารงต าแหน่งใน 4 บริษัท และ 1 องค์กร ดังนี้  
 บจก. เอเชีย รีไซเคิลเทคโนโลยี            : กรรมการบริหาร 
 บจก. เอเชีย แวสต์ แมนเน็จเม้นท์         : ประธานกรรมการ 
 บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์    : ประธานกรรมการ 
 บจก. โกลด์ ชอร์ส                            : ประธานกรรมการ 
 ส้านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม          : วิศวกรโครงสร้างอิสระ, ข้าราชการบ้านาญ 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

:    8/8    ครั ง 
:  13/13   ครั ง 
:   2/2     ครั ง     
:   5/5     ครั ง      
:   4/4     ครั ง 
:   3/3     ครั ง 

 
 
 
 
 
 



 

 

8. พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
 

ชื่อ / อายุ (ปี) /  ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
 อายุ 71 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 นักเรียนนายร้อยต้ารวจ รุ่นที่ 25 โรงเรียนนายร้อยต้ารวจ 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 2  

วิทยาลัยป้องกันราชอาญาจักร (วปอ.)  
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  18 เมษายน  2557 
 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   

 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563              : 1,140,000 หุ้น ( 0.0305%)    
ถือโดย ตนเอง                                       : 1,140,000 หุ้น ( 0.0305% ) 
ถือโดย คู่สมรส                                      :  -ไม่มี- 

 จ านวนหุ้น ณวันที่ 31 ธ.ค. 2563              :  1,140,000 หุ้น ( 0.0305%) 
ถือโดย ตนเอง                                       :  1,140,000 หุ้น ( 0.0305%)  
ถือโดย คู่สมรส                                      :  -ไม่มี 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                      :  -ไมเ่ปลี่ยนแปลง-  
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  กรรมการอิสระ  (2553 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการตรวจสอบ (2553 - ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (2563 - ปัจจุบัน)  

(กรรมการบรรษทัภิบาล 2558 - ก.พ. 63)  
 ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2563 - ปัจจุบัน) 

(กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 2559 - ก.พ. 63) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไปร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

ปัจจุบัน  ส้านักงานกฎหมาย  
ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย 

 ผู้อ้านวยการ (2542 - ปัจจุบัน)   ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- ด ารงต าแหน่งใน 1 องค์กร ดังนี้  
 ส้านักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย     : ผู้อ้านวยการ  

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 

:      8/8     ครั ง 
:    13/13    ครั ง 
:     2/2      ครั ง 

 คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

:     5/5      ครั ง 
:     4/4      ครั ง 
:     3/3      ครั ง 

 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

8. พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
 

ชื่อ / อายุ (ปี) /  ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
 อายุ 71 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 นักเรียนนายร้อยต้ารวจ รุ่นที่ 25 โรงเรียนนายร้อยต้ารวจ 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 2  

วิทยาลัยป้องกันราชอาญาจักร (วปอ.)  
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  18 เมษายน  2557 
 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   

 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563              : 1,140,000 หุ้น ( 0.0305%)    
ถือโดย ตนเอง                                       : 1,140,000 หุ้น ( 0.0305% ) 
ถือโดย คู่สมรส                                      :  -ไม่มี- 

 จ านวนหุ้น ณวันที่ 31 ธ.ค. 2563              :  1,140,000 หุ้น ( 0.0305%) 
ถือโดย ตนเอง                                       :  1,140,000 หุ้น ( 0.0305%)  
ถือโดย คู่สมรส                                      :  -ไม่มี 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                      :  -ไม่เปลี่ยนแปลง-  
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    

 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  กรรมการอิสระ  (2553 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการตรวจสอบ (2553 - ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (2563 - ปัจจุบัน)  

(กรรมการบรรษทัภิบาล 2558 - ก.พ. 63)  
 ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2563 - ปัจจุบัน) 

(กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 2559 - ก.พ. 63) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไปร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

ปัจจุบัน  ส้านักงานกฎหมาย  
ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย 

 ผู้อ้านวยการ (2542 - ปัจจุบัน)   ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- ด ารงต าแหน่งใน 1 องค์กร ดังนี้  
 ส้านักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย     : ผู้อ้านวยการ  

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 

:      8/8     ครั ง 
:    13/13    ครั ง 
:     2/2      ครั ง 

 คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

:     5/5      ครั ง 
:     4/4      ครั ง 
:     3/3      ครั ง 

 
 



 

 

พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ต่อ) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 3 บริษัท ดังนี้ 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร        : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ/ 

                                           กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ : รองประธานกรรมการ 
 บมจ. ซีพี ออลล์                      : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ /          
                                                กรรมการก้ากับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล  

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท                              :   -/8    ครั ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                 :   -/3   ครั ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 
 

 กรรมการอิสระ  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(2557 -  ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์
พลอยได ้

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อ 

ยานยนต์ ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้าน
สะดวกซื อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่ม
บริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป  

ดีเวลลอปเมนท์ 
 รองประธานกรรมการ (2560 - ปัจจุบัน)   ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรเพื่อจ้าหน่ายทั งใน

และต่างประเทศ 
ปัจจุบัน  บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (2562 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอแทนและสรรหากรรมการ 

(2559 - ปัจจุบัน)  

 ด้าเนินธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

ปัจจุบัน  บมจ. ซีพี ออลล์  กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ  
 กรรมการก้ากับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล 

(2556 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจร้านสะดวกซื อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีก
รายอื่น ในการด้าเนินธุรกิจในประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจสนับสนุน 

 ธุรกิจร้านค้าสะดวก รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จ้าหน่ายสินค้า แบบช้าระเงินสด
และบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร" 

 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ต่อ) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 3 บริษัท ดังนี้ 
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร        : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ/ 

                                           กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ : รองประธานกรรมการ 
 บมจ. ซีพี ออลล์                      : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ /          
                                                กรรมการก้ากับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล  

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท                              :   -/8    ครั ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                 :   -/3   ครั ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 19

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 
 

 กรรมการอิสระ  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(2557 -  ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์
พลอยได ้

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อ 

ยานยนต์ ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้าน
สะดวกซื อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่ม
บริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป  

ดีเวลลอปเมนท์ 
 รองประธานกรรมการ (2560 - ปัจจุบัน)   ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรเพื่อจ้าหน่ายทั งใน

และต่างประเทศ 
ปัจจุบัน  บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (2562 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอแทนและสรรหากรรมการ 

(2559 - ปัจจุบัน)  

 ด้าเนินธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

ปัจจุบัน  บมจ. ซีพี ออลล์  กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ  
 กรรมการก้ากับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล 

(2556 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจร้านสะดวกซื อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีก
รายอื่น ในการด้าเนินธุรกิจในประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจสนับสนุน 

 ธุรกิจร้านค้าสะดวก รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จ้าหน่ายสินค้า แบบช้าระเงินสด
และบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร" 

 
 



 

 

นายสมบูรณ์ อาหุนัย (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ.  พลังงานบริสุทธิ์  กรรมการบริหาร (2560 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริษัท (2558 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุก

ประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก(ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์  กรรมการ (2526 - ปัจจุบัน)   โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 
ปัจจุบัน  บจก.  สองพล  กรรมการ (2543 - ปัจจุบัน)   อสังหาริมทรัพย์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไมม่ี- ด ารงต าแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี้  
 บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์    : กรรมการ 
 บจก. สองพล               : กรรมการ 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบรษิัท, ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร) 
 เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อ้านวยการฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท                      :    7/8    ครั ง  
 คณะกรรมการบริหาร                     :  12/12  ครั ง  

 
 

 

 

9. นายสมบูรณ์ อาหุนัย  
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายสมบูรณ์ อาหุนัย 
 อายุ 65 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Jacksonville State University 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, University of  Alabama  
 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 47/2548  
 หลักสูตร Audit Committee Program (DCP) รุ่นที่ 12/2549  
 
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ 

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)  

 กรรมการบริษัท  
 กรรมการบริหาร 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  22 เมษายน 2558 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่  6 ม.ค. 2563        : 10,093,951 หุ้น (0.2706%) 

ถือโดย ตนเอง                                 : 10,093,951 หุ้น  (0.2706%) 
ถือโดย คู่สมรส                                :  -ไม่มี 

 จ านวนหุ้น ณ วันที่  31 ธ.ค. 2563      :  8,293,951 หุ้น (0.2224%)  
ถือโดย ตนเอง                                 :  8,293,951 หุ้น  (0.2224%) 
ถือโดย คู่สมรส                                : -ไม่มี 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                :  (1,800,000) หุ้น  (0.0482%)   
ในส่วนของตนเอง                            :  (1,800,000)  หุ้น  (0.0482%) 
ในส่วนของคู่สมรส                           : -ไม่มี- 

     (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 20

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

นายสมบูรณ์ อาหุนัย (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ.  พลังงานบริสุทธิ์  กรรมการบริหาร (2560 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริษัท (2558 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุก

ประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก(ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์  กรรมการ (2526 - ปัจจุบัน)   โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 
ปัจจุบัน  บจก.  สองพล  กรรมการ (2543 - ปัจจุบัน)   อสังหาริมทรัพย์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไมม่ี- ด ารงต าแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี้  
 บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์    : กรรมการ 
 บจก. สองพล               : กรรมการ 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร) 
 เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อ้านวยการฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท                      :    7/8    ครั ง  
 คณะกรรมการบริหาร                     :  12/12  ครั ง  

 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

9. นายสมบูรณ์ อาหุนัย  
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายสมบูรณ์ อาหุนัย 
 อายุ 65 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Jacksonville State University 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, University of  Alabama  
 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 47/2548  
 หลักสูตร Audit Committee Program (DCP) รุ่นที่ 12/2549  
 
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ 

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)  

 กรรมการบริษัท  
 กรรมการบริหาร 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  22 เมษายน 2558 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่  6 ม.ค. 2563        : 10,093,951 หุ้น (0.2706%) 

ถือโดย ตนเอง                                 : 10,093,951 หุ้น  (0.2706%) 
ถือโดย คู่สมรส                                :  -ไม่มี 

 จ านวนหุ้น ณ วันที่  31 ธ.ค. 2563      :  8,293,951 หุ้น (0.2224%)  
ถือโดย ตนเอง                                 :  8,293,951 หุ้น  (0.2224%) 
ถือโดย คู่สมรส                                : -ไม่มี 

 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                :  (1,800,000) หุ้น  (0.0482%)   
ในส่วนของตนเอง                            :  (1,800,000)  หุ้น  (0.0482%) 
ในส่วนของคู่สมรส                           : -ไม่มี- 

     (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)    
 
 



 

 

นายอมรศักดิ์  นพรัมภา  (ต่อ)  
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ.  พลังงานบริสุทธิ์  กรรมการอิสระ  (2560 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  บมจ.  แอล.พี.เอ็น.  

ดีเวลลอปเมนท์ 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ 

(2548 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขาย 
และให้เช่าแบบครบวงจร  

ปัจจุบัน  บมจ.  อาร์ ซี แอล  กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหา ก้าหนดค่าตอบแทน และธรรมภิบาล 

(2541 - ปัจจุบัน)  

 เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี    
 บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์   : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 
 บมจ. อาร์ ซี แอล                  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา ก้าหนดค่าตอบแทน และธรรมภิบาล 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท                     :   3/8  ครั ง   

 

 

10. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา  
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายอมรศักดิ์  นพรัมภา 
 อายุ 75 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 เนติบัณฑิตอังกฤษ ส้านักศึกษากฎหมายลินคอล์นอินน์, ประเทศอังกฤษ 
 เนติบัณฑิตไทย ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรนิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399 

 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2546  
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551  
 หลักสตูร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552  
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558   
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31 
 หลักสูตรนักบริหารชั นสูง รุ่นที่ 7 

 กรรมการอิสระ 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้ริหาร)  

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2560 
 การถือหุ้นของบริษัท 

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จ านวนหุ้น  ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563                 :  -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563                :  -ไม่มี-   
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                          : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 

 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 22

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

นายอมรศักดิ์  นพรัมภา  (ต่อ)  
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ.  พลังงานบริสุทธิ์  กรรมการอิสระ  (2560 - ปัจจุบัน)   ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  บมจ.  แอล.พี.เอ็น.  

ดีเวลลอปเมนท์ 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ 

(2548 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขาย 
และให้เช่าแบบครบวงจร  

ปัจจุบัน  บมจ.  อาร์ ซี แอล  กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหา ก้าหนดค่าตอบแทน และธรรมภิบาล 

(2541 - ปัจจุบัน)  

 เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี    
 บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์   : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 
 บมจ. อาร์ ซี แอล                  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา ก้าหนดค่าตอบแทน และธรรมภิบาล 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท                     :   3/8  ครั ง   

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 23

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

10. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา  
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายอมรศักดิ์  นพรัมภา 
 อายุ 75 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 เนติบัณฑิตอังกฤษ ส้านักศึกษากฎหมายลินคอล์นอินน์, ประเทศอังกฤษ 
 เนติบัณฑิตไทย ส้านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรนิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399 

 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2546  
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551  
 หลักสตูร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552  
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558   
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31 
 หลักสูตรนักบริหารชั นสูง รุ่นที่ 7 

 กรรมการอิสระ 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้ริหาร)  

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2560 
 การถือหุ้นของบริษัท 

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จ านวนหุ้น  ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563                 :  -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563                :  -ไม่มี-   
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                          : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 

 
 
 
 



 

 

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  กรรมการอิสระ  (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการตรวจสอบ (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการสรรหา (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการบรรษัทภิบาล (เม.ย. 63 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์  
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ  

เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป  
ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก 
(ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  กรรมการ (ผู้มีอ้านาจลงนาม ) 

 กรรมการผู้อ้านวยการ 
(2552 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจหลักทรัพย์ 

ปัจจุบัน  ชมรมวานิชธนกิจ  
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

 ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)  สมาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ์ 
 อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนธุรี 
 MBA, General Administration, Pittsburg State University, U.S.A. 

 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547 
 หลักสูตร การก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่นที่ 3/2558 

 
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2552 

จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม 

จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส้านักงานยุติธรรม (บ.ย.ส.) พ.ศ. 2562 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2563 
 การถือหุ้นของบริษัท :  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่   23 เม.ย. 2563             : -ไม่ม-ี 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่   31 ธ.ค.  2563             : -ไม่ม-ี  
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                          : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 24

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  กรรมการอิสระ  (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการตรวจสอบ (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน) 
 กรรมการสรรหา (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการบรรษัทภิบาล (เม.ย. 63 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์  
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ  

เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป  
ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก 
(ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ปัจจุบัน  บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส  กรรมการ (ผู้มีอ้านาจลงนาม ) 

 กรรมการผู้อ้านวยการ 
(2552 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจหลักทรัพย์ 

ปัจจุบัน  ชมรมวานิชธนกิจ  
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

 ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)  สมาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 25

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

11. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ์ 
 อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนธุรี 
 MBA, General Administration, Pittsburg State University, U.S.A. 

 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547 
 หลักสูตร การก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CGI) รุ่นที่ 3/2558 

 
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2552 

จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม 

จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส้านักงานยุติธรรม (บ.ย.ส.) พ.ศ. 2562 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2563 
 การถือหุ้นของบริษัท :  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่   23 เม.ย. 2563             : -ไม่ม-ี 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่   31 ธ.ค.  2563             : -ไม่ม-ี  
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                          : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) และเลขานุการบริษัท   
 ประวัติผู้บริหาร  (ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (อ้างอิงประวัติจากหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท” (ล าดับที่ 3 หน้า 6-7) 

2. นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพิพัฒน์ 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพิพัฒน์ 
 อายุ 38 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of Global Business Leadership in Finance , Johnson & Wales University, USA 
 Bachelor of Business Administration, International Business Management and Accounting, 

Assumption University 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรอื่น  
 หลักสูตร CFO’s Orientation for New IPO รุ่นที่ 5  

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 หลักสูตร Finance Academy, Advance Level  

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร Finance Academy, Foundation Level  

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร Leading Innovation with Design Thinking 

จัดโดย SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. in collaboration with Stanford, Center for Professional Development  
 หลักสูตร New Generation Development Program 

จัดโดย SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. 
 หลักสูตร Leadership Development Program 

จัดโดย DDI-Asia/Pacific International., Ltd. 

 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน 
 รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน  
 รักษาการ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ 
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร :  วันที่ 19 ตุลาคม 2563 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 19 ต.ค. 2563            : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563            : -ไม่มี-     
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                      : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 

 

 

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ต่อ) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้   
 บมจ. หลักทรัพย์ ฟินินเซีย ไซรัส : กรรมการ (ผู้มีอ้านาจลงนาม) / กรรมการผู้อ้านวยการ 

ด ารงต าแหน่งใน 1  องค์กร  ดังนี้   
 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย : ประธานกรรมการ 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563  (ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการในวันที่ 23 เมษายน 2563) 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

:    4/8   ครั ง 
:    8/13  ครั ง 
:    1/2   ครั ง 
:    3/5   ครั ง 
:    2/4   ครั ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 26

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) และเลขานุการบริษัท   
 ประวัติผู้บริหาร  (ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (อ้างอิงประวัติจากหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท” (ล าดับที่ 3 หน้า 6-7) 

2. นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพิพัฒน์ 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพิพัฒน์ 
 อายุ 38 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of Global Business Leadership in Finance , Johnson & Wales University, USA 
 Bachelor of Business Administration, International Business Management and Accounting, 

Assumption University 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรอื่น  
 หลักสูตร CFO’s Orientation for New IPO รุ่นที่ 5  

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 หลักสูตร Finance Academy, Advance Level  

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร Finance Academy, Foundation Level  

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร Leading Innovation with Design Thinking 

จัดโดย SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. in collaboration with Stanford, Center for Professional Development  
 หลักสูตร New Generation Development Program 

จัดโดย SEAC (SINGAPORE) PTE. LTD. 
 หลักสูตร Leadership Development Program 

จัดโดย DDI-Asia/Pacific International., Ltd. 

 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน 
 รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน  
 รักษาการ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ 
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร :  วันที่ 19 ตุลาคม 2563 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 19 ต.ค. 2563            : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563            : -ไม่มี-     
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                      : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 27

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ต่อ) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ด ารงต าแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้   
 บมจ. หลักทรัพย์ ฟินินเซีย ไซรัส : กรรมการ (ผู้มีอ้านาจลงนาม) / กรรมการผู้อ้านวยการ 

ด ารงต าแหน่งใน 1  องค์กร  ดังนี้   
 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย : ประธานกรรมการ 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
จ านวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563  (ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการในวันที่ 23 เมษายน 2563) 
 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

:    4/8   ครั ง 
:    8/13  ครั ง 
:    1/2   ครั ง 
:    3/5   ครั ง 
:    2/4   ครั ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. นายวสุ  กลมเกลี้ยง 
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายวสุ กลมเกลี้ย 
 อายุ 41 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of International Management in Global Finance, Thunderbird, the School of 

International Management Arizona, USA. 
 อนุปริญญาโท การประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 107/2551  

 ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน 
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร :  วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่   1 มิ.ย. 2563           : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563            : -ไม่มี-      
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                     : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพิพัฒน์ (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 
 

 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน 
(14 ก.พ. 64 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

ต.ค. 63 - ก.พ. 64  รักษาการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 
สนับสนุน (19 ต.ค. 63 - 13 ก.พ. 64) 

มี.ค. 58 - ก.ย. 63  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป  ผู้อ้านวยการฝ่ายการเงิน   ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

เพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจ้าหน่าย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 28

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

3. นายวสุ  กลมเกลี้ยง 
 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายวสุ กลมเกลี้ย 
 อายุ 41 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of International Management in Global Finance, Thunderbird, the School of 

International Management Arizona, USA. 
 อนุปริญญาโท การประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 107/2551  

 ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน 
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร :  วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่   1 มิ.ย. 2563           : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563            : -ไม่มี-      
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                     : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 29

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพิพัฒน์ (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 
 

 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน 
(14 ก.พ. 64 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

ต.ค. 63 - ก.พ. 64  รักษาการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 
สนับสนุน (19 ต.ค. 63 - 13 ก.พ. 64) 

มี.ค. 58 - ก.ย. 63  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป  ผู้อ้านวยการฝ่ายการเงิน   ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

เพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจ้าหน่าย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์  
ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 

วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์ 
 อายุ 37 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of Science in Financial Mathematics, University of Chicago 

 
ประวัติการอบรม 
- ไม่มี -  

 ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร :  วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่   6 ม.ค. 2563           : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่  31 ธ.ค. 2563           : -ไม่มี-      
 จ านวนหุน้เพิ่มขึ้น (ลดลง)                     : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 

 
 ผู้อ้านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

(พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)  
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 

 

 

นายวสุ กลมเกลี้ยง (ต่อ)  
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 
 

 ผู้อ้านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และ
วางแผนการลงทุน (มิ .ย. 63 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

2562 - พ.ค. 63  ผู้อ้านวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และ 
วางแผนการลงทุน (2562 - พ.ค. 63) 

ปัจจุบัน  บมจ. เน็กซ์ พอยท์   กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร  

(ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  
 ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าทางการเงิน, จ้าหน่ายรถบัสโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย 

2561 - 2562  ธนาคารเพื่อการส่งออก และน้าเข้า
แห่งประเทศไทย จ้ากัด (มหาชน)  

 ผู้อ้านวยการฝ่าย 
กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน 

 ให้บริการทางการเงิน  

2558 - 2560  ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน)   ผู้อ้านวยการฝ่าย และบริการ  ให้บริการทางการเงิน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ด ารงต าแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้ 
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์            : กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร 

-ไม่มี- ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 45 บริษัท  
(บริษัทย่อย ล้าดับที ่3, 31, 33, 35 และ 41 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 
10 ขึ นไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แลว้ทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 30

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

4. นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์  
ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 

วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์ 
 อายุ 37 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of Science in Financial Mathematics, University of Chicago 

 
ประวัติการอบรม 
- ไม่มี -  

 ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน 
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร :  วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่   6 ม.ค. 2563           : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่  31 ธ.ค. 2563           : -ไม่มี-      
 จ านวนหุน้เพิ่มขึ้น (ลดลง)                     : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 

 
 ผู้อ้านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

(พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)  
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 31

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

นายวสุ กลมเกลี้ยง (ต่อ)  
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 
 

 ผู้อ้านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และ
วางแผนการลงทุน (มิ .ย. 63 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลติและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

2562 - พ.ค. 63  ผู้อ้านวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และ 
วางแผนการลงทุน (2562 - พ.ค. 63) 

ปัจจุบัน  บมจ. เน็กซ์ พอยท์   กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร  

(ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  
 ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าทางการเงิน, จ้าหน่ายรถบัสโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย 

2561 - 2562  ธนาคารเพื่อการส่งออก และน้าเข้า
แห่งประเทศไทย จ้ากัด (มหาชน)  

 ผู้อ้านวยการฝ่าย 
กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน 

 ให้บริการทางการเงิน  

2558 - 2560  ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน)   ผู้อ้านวยการฝ่าย และบริการ  ให้บริการทางการเงิน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ด ารงต าแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้ 
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์            : กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร 

-ไม่มี- ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 45 บริษัท  
(บริษัทย่อย ล้าดับที ่3, 31, 33, 35 และ 41 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 
10 ขึ นไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แลว้ทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 
 
 



 

 

นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง (ต่อ)  
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 
 

 ผู้อ้านวยการ ฝ่ายบัญชี 
(1 ส.ค. 62 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท 

รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการ
ให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2562  บจก. เอ็มจีเซลส์ ประเทศไทย  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี  ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายรถยนต์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง 
 

 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง 
 อายุ 50 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร IFRS (ทุกฉบับ) ปี 2560 รุ่นที่ 2/60  

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์ 
 หลักสูตร Financial Model 2-Feasibitity Study รุ่นที่ 2/61 

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์ 
 หลักสูตร สัญญาเช่าตาม IFRS 16, 9/2562   

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด 
 หลักสูตร TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, 10/2562 

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด 

 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชี 
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร :  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่   6 ม.ค. 2563          : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563           : -ไม่มี-      
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                    : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 

 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 32

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง (ต่อ)  
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 
 

 ผู้อ้านวยการ ฝ่ายบัญชี 
(1 ส.ค. 62 - ปัจจุบัน)  

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท 

รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการ
ให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2562  บจก. เอ็มจีเซลส์ ประเทศไทย  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี  ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายรถยนต์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 33

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

5. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง 
 

 

ชื่อ / อายุ (ปี) / ต าแหน่ง 
วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง 
 อายุ 50 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร IFRS (ทุกฉบับ) ปี 2560 รุ่นที่ 2/60  

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์ 
 หลักสูตร Financial Model 2-Feasibitity Study รุ่นที่ 2/61 

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์ 
 หลักสูตร สัญญาเช่าตาม IFRS 16, 9/2562   

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด 
 หลักสูตร TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, 10/2562 

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด 

 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชี 
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร :  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   
 จ านวนหุ้น ณ วันที่   6 ม.ค. 2563          : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563           : -ไม่มี-      
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                    : -ไม่เปลี่ยนแปลง- 

(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”) 

 
 
 
 
 
 



 

 

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 
 

 เลขานุการบริษัท (2556 - ปัจจุบัน) 
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท (2556 - ปัจจุบัน) 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2556 - ปัจจุบัน) 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 
 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน) 
 เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร (2563 - ปัจจุบัน)  
 ผู้อ้านวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา 

(2558 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 1 บริษัท     
 (บริษัทย่อย ลา้ดับที ่35 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไป 
 ของจ้านวนหุ้นที่จา้หน่ายได้แล้วทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
 

 
 

 

 

 ประวัติเลขานุการบริษัท  (ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล  

ชื่อ / อายุ (ปี) /ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล 
 อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบัตร “Merchant Marine Management”, สถาบันพาณิชยนาวี,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตร “Marine Insurance” จาก Singapore National Shipping  Association, ประเทศสิงคโปร์ 
 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสตูร “Company Secretary Program Class 56/2557”  
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตร “Drinciple of Life Coaching”  

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)  
 หลักสูตร “Leader As Coach” 

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน) 
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ 

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)  

 เลขานุการบริษัท  
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 ผู้อ านวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา 
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่  6 ม.ค. 2563                : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563                : -ไม่มี-     
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                         : -ไม่เปลี่ยนแปลง 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 34

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 

 

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล (ต่อ) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ 
 

 เลขานุการบริษัท (2556 - ปัจจุบัน) 
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท (2556 - ปัจจุบัน) 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2556 - ปัจจุบัน) 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน) 
 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน) 
 เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร (2563 - ปัจจุบัน)  
 ผู้อ้านวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา 

(2558 - ปัจจุบัน) 

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน ้ามัน เชื อเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ 

ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื อ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)  

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน 1 บริษัท     
 (บริษัทย่อย ลา้ดับที ่35 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไป 
 ของจ้านวนหุ้นที่จา้หน่ายได้แล้วทั งหมด) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 35

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

 

 

 ประวัติเลขานุการบริษัท  (ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล  

ชื่อ / อายุ (ปี) /ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล 
 อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบัตร “Merchant Marine Management”, สถาบันพาณิชยนาวี,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตร “Marine Insurance” จาก Singapore National Shipping  Association, ประเทศสิงคโปร์ 
 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสตูร “Company Secretary Program Class 56/2557”  
หลักสูตรอื่นๆ  
 หลักสูตร “Drinciple of Life Coaching”  

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)  
 หลักสูตร “Leader As Coach” 

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน) 
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ 

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)  

 เลขานุการบริษัท  
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 ผู้อ านวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา 
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 
 การถือหุ้นของบริษัท  

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 จ านวนหุ้น ณ วันที่  6 ม.ค. 2563                : -ไม่มี- 
 จ านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563                : -ไม่มี-     
 จ านวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)                         : -ไม่เปลี่ยนแปลง 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า  



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 
1. บริษัทย่อย (ทางตรง) :  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย (ทางตรง) จ านวน 21 บริษัท และบริษัทย่อย (ทางอ้อม) จ านวน 28 บริษัท 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
นายสมโภชน ์อาหุนัย /     /    / /  / /  / /  /  / 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล / / / / / / / /  / / / / / / / / / /  / 
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกลุชัย /  /  / /   /    / / /  /    / 
นายสุธรรม ส่งศิร ิ     / /                
นางสาวสุภาภรณ ์อาหุนัย   / / / /  / / /  / /   / /  /    
นายวส ุกลมเกลี้ยง                 /  /  /  
นางสาวเยาวลักษณ ์พุกพิกุล                    /  
นายฉัตรพล ศรีประทมุ  /                 /   
นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ           /        / /  
นายสิทธดล โตอุรวงศ ์           /           
นายพรเลิศ เตชะรตัโนภาส          /            
นางสาวรัศรินทร ์เรืองโรจนินทร ์          /            
นายธานินทร ์วนสุธานนท ์                   /   
นางสาวออมสิน ศิร ิ                   /   
นายจักราวุฒิ ไรแสง                   /   
Mr. Patel Cyrus Jonathan                    /  
Mr. Le Minh Tam                     /  
Mr. Elden Tu                    /   
Mr. Huang Wen Hung                    /   
Mr. ChungYu Tung                    /   
Mr. Chen Cihen Jen                   /   

 

หมายเหตุ : / = กรรมการ 

รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



3. 
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า :  
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทร่วม จ านวน 3 บริษัท และกิจการร่วมคา้ จ านวน 1 บริษัท 

 
 

 

หมายเหตุ : /        = กรรมการ 
  

1, 2, 3 = บริษัทร่วม 
   

 *       = กิจการร่วมคา้ ก ากับดูแลโดยผ่านทางการเป็นผู้ถือหุ้น 
              

  

Wan 
Meng 

NEX  

TFTH  

Atess 
Power 

50/  1 
51/ 2 

52/ 3  
53/ * 

นายสมโภชน ์อาหุนัย 
 

/ 
 

 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 

 
/ 

/ 
 

นายวสุ กลมเกลีย้ง  
 

/ 
 

 
นายฉัตรพล ศรีประทุม 

 
 

/ 
 

Mr. Mike Yuan Shan-Hao 
/ 

 
 

 
นายคณสิสร์ ศรีวชิระประภา 

 
/ 

 
 

พลต ารวจเอกเอก อังสนานนท ์
 

/ 
 

 
นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช  

 
/ 

 
 

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ ์
 

/ 
 

 
นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส  

 
/ 

 
 

นายสมบรูณ์ วงศ์รศัมี  
 

/ 
 

 
นายวินัย เตียวสมบรูณ์กิจ  

 
 

/ 
 

นายเพชร นันทวิสัย  
 

 
/ 

 
นายรัตนะ มีเตม็ 

 
 

/ 
 

นายทินกร พันพาณิชย์กุล 
 

/ 
 

 
Mr. Pan Ming Liang 

/ 
 

 
 

Ms. Wang Xiu Mei  
/ 

 
 

 
Mr. Hsu Min Tsung  

/ 
 

 
 

รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อบริษัท 

2. บริษัทย่อย (ทางอ้อม) 
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Am
ita
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
นายสมโภชน ์อาหุนัย /        /       / / / / / /   / /  / / 
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล / / / / / / / / / /  / /  / / / / / / / / / / /  / / 
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกลุชัย    / / / / / /     /   / /   /      / / 
นายสุธรรม ส่งศิร ิ      / / / /                    
นางสาวสุภาภรณ ์อาหุนัย     / / / / /  /  / / / /       / / /     
นายวส ุกลมเกลี้ยง  /                   /         
นายฉัตรพล ศรีประทมุ  / /        /    /              
นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ           /     /             
น.ส. รัศรินทร์ เรืองโรจนินทร์                       /      
นายธานินทร์ วนสุธานนท์                         / /   
นายกษมา โพธิใหญ ่ /                            
นายนริศร พิณทอง /                            
นายกุศล หัตถการ  /                           
นายดุสติ น่วมนวล   /                          
นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วทิยา                 /        /    
นาวาโทปริญญา รักวาทิน                        /     
นายเจนศักดิ์ สุดแสงเทียนชัย                   /          
นายคณสิสร์ ศรีวชิระประภา                    /         
นายทินกร พันพาณิชย์กุล                    /         
Mr. Mike Yuan Shan-Hao                /         /    
Ms. Wong Ying Cheeng                         /    

 

หมายเหตุ : / = กรรมการ 

รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



3. บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า :  
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทร่วม จ านวน 3 บริษัท และกิจการร่วมคา้ จ านวน 1 บริษัท 

 
 

 

หมายเหตุ : /        = กรรมการ 
  1, 2, 3 = บริษัทร่วม 
    *       = กิจการร่วมคา้ ก ากับดูแลโดยผ่านทางการเป็นผู้ถือหุ้น 
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50/ 1 51/ 2 52/ 3  53/* 
นายสมโภชน ์อาหุนัย  /   
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล  / /  
นายวสุ กลมเกลีย้ง   /   
นายฉัตรพล ศรีประทุม   /  
Mr. Mike Yuan Shan-Hao /    
นายคณสิสร์ ศรีวชิระประภา  /   
พลต ารวจเอกเอก อังสนานนท ์  /   
นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช   /   
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ ์  /   
นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส   /   
นายสมบรูณ์ วงศ์รศัมี   /   
นายวินัย เตียวสมบรูณ์กิจ    /  
นายเพชร นันทวิสัย    /  
นายรัตนะ มีเตม็   /  
นายทินกร พันพาณิชย์กุล  /   
Mr. Pan Ming Liang /    
Ms. Wang Xiu Mei  /    
Mr. Hsu Min Tsung  /    

รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 2  หน้าที่ 3
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(ต่อ) บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
25. บจก. ดับเบิล้ 10       /     
26. บจก. มาลีออยล ์       /     
27. บจก. สืบเนื่องการค้า       /     
28. บจก. เพอร์เฟค ออยล ์       /     
29. บจก. เฟมัส 10       /     
30. บจก. มาเจริญ       /     
31. บจก. ชาลีเทรดดิ้ง       /     
32. บจก. มิตรสยามออยล ์       /     
33. บจก. วินโดว์ เอเชีย       /     
34. บจก. ร่วมมิตรพาณิชย ์         /   
35. บจก. สองพล         /   
36. บมจ. อาร์ ซี แอล          /  
37. บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์          /  
38. บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส           / 

 

หมายเหตุ : / = กรรมการ 

 
 

รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อบริษัท 

 
 

4. บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง)  
ณ 31 ธันวาคม 2563 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทฯ จ านวน 38 บริษัท 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. บมจ. ทิพยประกันภยั  /           
2. บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์ /           
3. บมจ. เวชธานี  /           
4. บจก. เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ๊ป /           
5. บจก. สยามพวิรรธน์ โฮลดิ้ง  /           
6. บจก. สยามพวิรรธน ์ /           
7. บจก. เอเชีย รีไซเคิลเทคโนโลย ี  /          
8. บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเมน้ท์  /          
9. บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์  /          
10. บจก. โกลด์ ชอร์ส  /          
11. บจก. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์    /        
12. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร    /        
13. บมจ. ซีพี ออลล ์    /        
14. บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง     /       
15. บจก. อีเทอนิตี้ โฮลดิง      /       
16. บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง     /       
17. บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีตี้     /       
18. บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส ์     /       
19. บจก. วะตะแบก วินด ์      /      
20. บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ ์      /      
21. บจก. ทีเอฟ เทค      /      
22. บจก. ซี.ซี.ออยล ์       /     
23. บจก. ทู พลัส วัน ออยล ์       /     
24. บจก. เพาเวอร์ 10       /     

 

หมายเหตุ : / = กรรมการ 

รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 2  หน้าที่ 4



 
 

(ต่อ) บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
25. บจก. ดับเบิล้ 10       /     
26. บจก. มาลีออยล ์       /     
27. บจก. สืบเนื่องการค้า       /     
28. บจก. เพอร์เฟค ออยล ์       /     
29. บจก. เฟมัส 10       /     
30. บจก. มาเจริญ       /     
31. บจก. ชาลีเทรดดิ้ง       /     
32. บจก. มิตรสยามออยล ์       /     
33. บจก. วินโดว์ เอเชีย       /     
34. บจก. ร่วมมิตรพาณิชย ์         /   
35. บจก. สองพล         /   
36. บมจ. อาร์ ซี แอล          /  
37. บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์          /  
38. บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส           / 

 

หมายเหตุ : / = กรรมการ 

 
 

รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 2  หน้าที่ 5

 
 

4. บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง)  
ณ 31 ธันวาคม 2563 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทฯ จ านวน 38 บริษัท 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. บมจ. ทิพยประกันภยั  /           
2. บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์ /           
3. บมจ. เวชธานี  /           
4. บจก. เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ๊ป /           
5. บจก. สยามพวิรรธน์ โฮลดิ้ง  /           
6. บจก. สยามพวิรรธน ์ /           
7. บจก. เอเชีย รีไซเคิลเทคโนโลย ี  /          
8. บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเมน้ท์  /          
9. บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์  /          
10. บจก. โกลด์ ชอร์ส  /          
11. บจก. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์    /        
12. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร    /        
13. บมจ. ซีพี ออลล ์    /        
14. บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง     /       
15. บจก. อีเทอนิตี้ โฮลดิง      /       
16. บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง     /       
17. บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีตี้     /       
18. บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส ์     /       
19. บจก. วะตะแบก วินด ์      /      
20. บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ ์      /      
21. บจก. ทีเอฟ เทค      /      
22. บจก. ซี.ซี.ออยล ์       /     
23. บจก. ทู พลัส วัน ออยล ์       /     
24. บจก. เพาเวอร์ 10       /     

 

หมายเหตุ : / = กรรมการ 

รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อบริษัท 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อ - อาย ุ(ป)ี คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
 นายนราวุธ ตันตอินุรักษ์ 
 อาย ุ44 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
ประวัติการอบรม 
- ไม่มี - 

 ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสีย่ง 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชือ่หน่วยงาน ต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปัจจุบัน  บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์  ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง 
(1 เม.ย.62 - ปัจจุบัน) 

 ดูแลงานตรวจสอบภายใน 

มี.ค. 2558 - มี.ค.2562  บจก. ไมน์ คอนเน็คชั่น  Thailand Finance and Accounting  ดูแลงานบัญช ี
 

 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 3  หน้าที่ 1

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

สวนที่     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรพัย์สิน 
 



  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 

-ไมม่ี - 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 4  หน้าที่ 1



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

อื่นๆ 
 รายงานคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 
 รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 
 



  

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 
ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ดังนั้น โดยภาพรวม คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมกันทั้งสิ้น  13  
ครั้ง  โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราร้อยละ 92 โดย
ได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงในประเด็นต่างๆ ตาม
วาระที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เพื่อน าเสนองบการเงิน ช้ีแจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการ
ตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติอย่างเคร่งครัด และได้
รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง 
โดยสรุปการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 
ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม 
ซ่ึงผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่า การ
จัดท างบการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีความถูก
ต้องตามควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อก าหนดทางกฎหมาย 
รวมท้ังมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ 
พร้อมทั้ง เชิญฝ่ายจัดการที่ เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้า 
ร่วมประชุม เพื่อช้ีแจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน และข้อสังเกต
ของผู้สอบบัญชีซึ่งได้พิจารณาและสอบทานแล้ว 

รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม จัดท าขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีความถูกต้องตามควรที่เช่ือถือ
ได้ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุมด้วยทุกไตรมาส โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระส าคัญ 
และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีและ
รายงานทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่
ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
ความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เพียงพอ
เหมาะสมต่อการเป็นปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี 

2. ประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของ
หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยก าชับให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในคอยติดตามเรื่องที่ควรแก้ไขหรือปรับปรุง 
เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ  มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่ มี
ข้อบกพร่องเป็นสาระส าคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  2564 ซึ่ งมุ่ ง เน้น เ ชิ งปฏิบั ติ การ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
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3. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันที่เหมาะสม เพียงพอ เช่น การจัดให้มีคู่มือ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การสื่อสารนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การประเมินความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต
คอร์รัปช่ันในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ที่เหมาะสม เพียงพอแล้ว 
โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทยกับ CAC และได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันของ
ภาคเอกชนไทย อายุการรับรองตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 - 
30 มิถุนายน 2566 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก าหนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ท้ังนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแล้ว 

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของบริษัทฯ ที่ ยึ ดถือการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความ
สมเหตุสมผลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้เปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและเพียงพอ 
 
 
 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส มีความเป็นอิสระ และหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่
ผ่านมา โดยค านึงถึงช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ความสามารถใน
การให้บริการตรวจสอบและการให้ค ารับรองงบการเงินได้
ทันเวลาสม่ าเสมอ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในประเทศ ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความช านาญ และเป็น
ผู้สอบบัญชีท่ีได้อนุมัติจาก ก.ล.ต. 

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า กฎ
บัตรมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติ งาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการก ากับดูแล โดยประเมินเป็นแบบรายคณะและ
รายบุคคล ในปี 2563 ผลการประเมินรายคณะเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 99.21 และผลการประเมินรายบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 98.49 
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ 
และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท มี
ความถูกต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อ
ผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการ
ควบคุมภายในที่ เพียงพอ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

(พลอากาศเอก ชัยนันท์ ธรรมสุจรติ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท าหน้าที่
สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 
ปัจจุบัน  คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน 
ดังนี ้
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 
 ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
 กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ ์
 กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 
 
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 
5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและด าเนินการเรื่องดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาและเสนอช่ือกรรมการบริษัทออกตามวาระ

กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอ
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งความรู้  

2. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และแบบเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่งของระดับเจ้าหน้าที่
บริหารและระดับพนักงานจัดการต าแหน่งสูงสุด 

4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในปัจจุบัน 

5. ด าเนินการให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
สรรหาประจ าปี 2563 ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยมี
ผลการประเมินตนเองรายคณะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
98.96 และรายบุคคลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.24 
 

นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่ง
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการ
สรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 
พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(หมอ่มราชวงศ์บวรฉตัร  ฉตัรชยั) 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
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3. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันที่เหมาะสม เพียงพอ เช่น การจัดให้มีคู่มือ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การสื่อสารนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การประเมินความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต
คอร์รัปช่ันในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ที่เหมาะสม เพียงพอแล้ว 
โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทยกับ CAC และได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันของ
ภาคเอกชนไทย อายุการรับรองตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 - 
30 มิถุนายน 2566 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก าหนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ท้ังนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแล้ว 

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของบริษัทฯ ที่ ยึ ดถือการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความ
สมเหตุสมผลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้เปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและเพียงพอ 
 
 
 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส มีความเป็นอิสระ และหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่
ผ่านมา โดยค านึงถึงช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ความสามารถใน
การให้บริการตรวจสอบและการให้ค ารับรองงบการเงินได้
ทันเวลาสม่ าเสมอ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในประเทศ ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความช านาญ และเป็น
ผู้สอบบัญชีท่ีได้อนุมัติจาก ก.ล.ต. 

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า กฎ
บัตรมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติ งาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการก ากับดูแล โดยประเมินเป็นแบบรายคณะและ
รายบุคคล ในปี 2563 ผลการประเมินรายคณะเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 99.21 และผลการประเมินรายบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 98.49 
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ 
และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท มี
ความถูกต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้อง ตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อ
ผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการ
ควบคุมภายในที่ เพียงพอ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

(พลอากาศเอก ชัยนันท์ ธรรมสุจรติ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง



  

รายงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุน
ภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในด้านการก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมถึงน าเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลกัเพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอ่ืนที่มีขนาดและธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 
 ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ ์
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4. นายสุธรรม ส่งศิริ 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 
ในปี 2563 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวม 
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้น าเสนอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท สรุป ได้ดังนี้ 
1. พิจารณาให้ความเห็นต่อการจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับ

ผลงานในปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงกับผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เปรียบเทียบกับแผนงานท่ีวางไว้ 

 
 
 
 

2. น าเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
งบประมาณส าหรับจัดสรร เป็นเงินโบนัสกรรมการส าหรับ
แต่ละปี 

3. การพิจารณาวัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนงานประจ าปี 
พร้อมทั้งประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารตาม
แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. พิจารณาผลงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
พร้อมท้ังให้ความเห็นในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
และโบนัสประจ าปี 

5. ในปี 2563 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการ
ท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน ทั้งแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล  
โดยผลการประเมินแบบรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 97.75 และแบบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 99.25 

 
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย) 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

   
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 5  หน้าที่ 4



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 
7 คน โดยมีกรรมการอสิระ 3 คน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มคีวามรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลมุงานบริหารความเสี่ยง 
อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 
3. พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ  กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย   กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล   กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 
6. นายวุฒิเลิศ เจียรนลิกุลชัย  กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่ก าหนด ในกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดประชุม รวม 3 ครั้ง สรุปสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

 พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
วาระการด ารงต าแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติ 

 ติดตามงานโครงการส าคัญต่างๆ ของบริษัท ให้ค าแนะน า
รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อขจัดและให้แนวทางเพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

 ติดตามการด าเนินงาน การลงทุน โครงการธุรกิจใหม่ ของ
บริษัทให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 พิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง ก าหนดระดับ / 
โอกาส ผลกระทบและระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อ
ยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง และการจัดการ ความเสี่ยง ซึ่งได้จ าแนกประเภท
ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท 
ออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ 
5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
6. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รวบรวม และจัดท า คู่มือ
บริหารความเสี่ยง เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการ
บริหารความเสี่ยง และเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ 
ได้มีความเข้าใจถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง และ
สามารถน าไปปฏิบัติจนเป็นท าให้การบริหารความเสี่ยงนั้น
เป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างยั่งยืนต่อไป 

8. ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการท า
แบบประเมินผลของคณะฯ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยผล
การประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.06% และ ผล
การประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.18% 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้
กลุ่มบริษัทฯ มีการก ากับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่
เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และ
เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

 
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

(พลอากาศเอกชัยนันท์  ธรรมสุจรติ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 

สวนท่ี     หนา …………………………………. รับรองความถูกตอง
เอกสารแนบ 5  หน้าที่ 5

  

รายงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุน
ภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในด้านการก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมถึงน าเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลกัเพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอ่ืนที่มีขนาดและธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 
 ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ ์
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4. นายสุธรรม ส่งศิริ 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 
ในปี 2563 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวม 
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้น าเสนอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท สรุป ได้ดังนี้ 
1. พิจารณาให้ความเห็นต่อการจ่ายโบนัสกรรมการส าหรับ

ผลงานในปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงกับผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เปรียบเทียบกับแผนงานท่ีวางไว้ 

 
 
 
 

2. น าเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
งบประมาณส าหรับจัดสรร เป็นเงินโบนัสกรรมการส าหรับ
แต่ละปี 

3. การพิจารณาวัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนงานประจ าปี 
พร้อมทั้งประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารตาม
แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. พิจารณาผลงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
พร้อมท้ังให้ความเห็นในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
และโบนัสประจ าปี 

5. ในปี 2563 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการ
ท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน ทั้งแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล  
โดยผลการประเมินแบบรายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 97.75 และแบบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 99.25 

 
บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย) 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทใน 
การก าหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ดังนี้ 
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
 กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
4. นายสุธรรม ส่งศิริ  
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการ
ประชุม 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ก ากับให้มีการด าเนินการปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการและ

การประเมินผล โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ติดตาม
การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับปี 2563 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกันส ารวจการก ากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยผลการประเมินการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ (CG 2563) ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 91 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวม และSET100 Index แต่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมของ SET50 Index ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92 
คณะกรรมการบรรษัท 

2. พิจารณาคู่ มือแนวปฏิบัติการน าหลักบรรษัทภิบาลสู่
ภาคปฏิบัติ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ
ผู้บริหาร  และบุคลากรของบริษัท รวมทั้งการก ากับดูแลและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติฯ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ น าผลการประเมินคุณภาพ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมา
เป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นปีต่อไป 

4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

5. ประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้ง 
รายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินตนเองรายคณะ 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.61 และ ผลการประเมิน
รายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.31 

 
บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย) 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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รายงานของคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 คน 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในด้านการก าหนด และการบริหารกลยุทธ์องค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรประกอบด้วย 
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย  ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล  กรรมการกลยุทธ์องค์กร 
3. นายสุธรรม ส่งศริ ิ  กรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่ก าหนดในกฎบัตร
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร โดยในปี 2563 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรได้จัดประชุม รวม 2 ครั้ง สรุปสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

 พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบ องค์ประกอบและ
คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง รายละเอียดการจัด
ประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัต ิ

 ติดตามการด าเนินงาน การลงทุน โครงการธุรกจิใหม่ของ
บริษัทให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบท่ีได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 พิจารณาทบทวน ทิศทางกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ 

 ในปี 2563 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร จัดให้มีการท า
แบบประเมินผลของคณะฯ ทั้งคณะและรายบุคคล โดย
ผลการประเมินท้ังคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.65% และ 
ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.18% 

 
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเติบโต
อย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
 
       บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 
 
            
        (นายสมโภชน์ อาหุนัย) 
                 ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
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รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทใน 
การก าหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท 4 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ดังนี้ 
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
 กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
4. นายสุธรรม ส่งศิริ  
 กรรมการบรรษัทภิบาล 
 
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการ
ประชุม 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ก ากับให้มีการด าเนินการปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการและ

การประเมินผล โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ติดตาม
การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับปี 2563 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกันส ารวจการก ากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยผลการประเมินการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ (CG 2563) ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 91 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวม และSET100 Index แต่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมของ SET50 Index ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92 
คณะกรรมการบรรษัท 

2. พิจารณาคู่ มือแนวปฏิบัติการน าหลักบรรษัทภิบาลสู่
ภาคปฏิบัติ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ
ผู้บริหาร  และบุคลากรของบริษัท รวมทั้งการก ากับดูแลและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติฯ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ น าผลการประเมินคุณภาพ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมา
เป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นปีต่อไป 

4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

5. ประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลท้ัง 
รายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินตนเองรายคณะ 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.61 และ ผลการประเมิน
รายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.31 

 
บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย) 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ รวมทั้งวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักท่ีก าหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย 
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล   กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายสมบรูณ์ อาหุนยั  กรรมการบริหาร 
4. นายสุธรรม ส่งศริ ิ   กรรมการบริหาร 
5. นายวุฒิเลิศ เจียรนลิกุลชัย กรรมการบริหาร 
 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 12 
ครั้ง เพ่ือพิจารณาเรื่องส าคัญ โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 พิจารณาและทบทวนทิศทางการด าเนินงาน กลยุทธ์ และ

แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและทบทวนทิศทางการ
ด าเนินงาน กลยุทธ์ และแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ในแต่ละสายธุรกิจ โดยก าหนดให้มีการ
ประชุมและได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับในองค์กรให้รับทราบ เพื่อน าไปปฏิบัติให้
สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้

 ทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาทบทวนและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นประจ าทุกเดือน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจ าปี  
คณะกรรมการบรหิารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อ
งบประมาณประจ าปีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
 

 พิจารณาการลงทุนของบริษัท และการด าเนินการต่างๆ 
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ 
รวมถึงธุรกรรมการเงินและสินเช่ือที่มีความส าคัญทางธุรกิจ 
และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการบริหารมีการส่งเสริมและการสนับสนุน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปช่ันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารได้ท าการประเมินตนเอง ส าหรับ 
ปี 2563 มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติ 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร  ซึ่งผลการประเมินตนเองแบบราย
คณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.75 และแบบรายบุคคลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.33 ทั้งนี้ คณะกรรมการบรหิารมี
ความตั้งใจจะน าผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

(นายสมโภชน์ อาหุนัย) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ ให้เกิด 
การทุจริต หรือการด าเนินการ ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกคน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและความน่าเช่ือถือได้ งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

             
        ในนามคณะกรรมการบริษัท 

   บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

    (นายสมใจนึก เองตระกูล) 
    ประธานกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ 5  หน้าที่ 9

  

รายงานของคณะกรรมการบริหาร 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ รวมทั้งวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักท่ีก าหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย 
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล   กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายสมบรูณ์ อาหุนยั  กรรมการบริหาร 
4. นายสุธรรม ส่งศริ ิ   กรรมการบริหาร 
5. นายวุฒิเลิศ เจียรนลิกุลชัย กรรมการบริหาร 
 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 12 
ครั้ง เพ่ือพิจารณาเรื่องส าคัญ โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 พิจารณาและทบทวนทิศทางการด าเนินงาน กลยุทธ์ และ

แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและทบทวนทิศทางการ
ด าเนินงาน กลยุทธ์ และแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ในแต่ละสายธุรกิจ โดยก าหนดให้มีการ
ประชุมและได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับในองค์กรให้รับทราบ เพื่อน าไปปฏิบัติให้
สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว ้

 ทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาทบทวนและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นประจ าทุกเดือน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจ าปี  
คณะกรรมการบรหิารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อ
งบประมาณประจ าปีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
 

 พิจารณาการลงทุนของบริษัท และการด าเนินการต่างๆ 
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ 
รวมถึงธุรกรรมการเงินและสินเช่ือที่มีความส าคัญทางธุรกิจ 
และการด าเ นินงานต่างๆ ตามที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการบริหารมีการส่งเสริมและการสนับสนุน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปช่ันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารได้ท าการประเมินตนเอง ส าหรับ 
ปี 2563 มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติ 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร  ซึ่งผลการประเมินตนเองแบบราย
คณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.75 และแบบรายบุคคลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.33 ทั้งนี้ คณะกรรมการบรหิารมี
ความตั้งใจจะน าผลประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

(นายสมโภชน์ อาหุนัย) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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