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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงำนทำงเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้ำ
และพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต
2. ส่งเสริมกำรใช้พืชพลังงำนและพลังงำนธรรมชำติ เพื่อลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนนโยบำยภำครัฐ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ
4. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม สร้ำงควำมไว้วำงใจต่อคู่ค้ำ และผู้ถือหุ้น
5. วำงรำกฐำนด้ำนบุคลำกร เพื่อกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
ค่านิยม (Values)
F = Friend
I = Integrity
R = Resourcefulness
S = Security
T = Transparency

พันธมิตรที่ดีของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ดำเนินธุรกิจถูกต้อง เชื่อถือได้
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิผล
สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน
โปร่งใสมีธรรมำภิบำล

เป้าหมาย / กลยุทธ์
เป้าหมาย ความมุ่งมั่น
เพิ่มประสิทธิภาพ
ดำเนินโครงกำรใน pipeline ให้แล้วเสร็จ พัฒนำระบบงำนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
โดยมีต้นทุนและผลตอบแทนตำมที่
คำดกำรณ์ไว้
ศึกษำควำมเป็นไปได้ และแสวงหำโอกำส บริหำร Cash Flow ใช้เครื่องมือ
ในกำรลงทุนโครงกำรใหม่
ทำงกำรเงินต่ำงๆ โดยคำนึงถึงต้นทุน
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยง
เตรียมควำมพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงวิธีกำรทำงำน เพิ่ม
ประสิทธิภำพ ลดขั้นตอน ลดกำรสูญเสีย
ลดเวลำ / ใช้ทรัพยำกรให้คมุ้ ค่ำ

เสริมสร้างกาลังการผลิต
เพิ่มกำลังกำรผลิต ลดคอขวด เพิ่มฐำนลูกค้ำ
และเพิ่มยอดขำยลูกค้ำเดิม
พัฒนำกำรคัดเลือกพนักงำนใหม่
ดูแลและพัฒนำบุคลำกรที่มีศักยภำพของ
บริษัทอย่ำงเหมำะสม
ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และ
Knowhow ระหว่ำงบุคลำกรของบริษัท
เตรียมแผนกำรสืบทอด

หมายเหตุ : * มีกำรทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563

สวนที่

หนา

ส่วนที่ 1 (1) หน้าที่ 1

…………………………………. รับรองความถูกตอง
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ความเป็นมา
บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน) (Energy Absolute
Public Company Limited) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จดทะเบียน
ก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2549 ภำยใต้ชื่อเดิม “บริษัท
ซันเทคปำล์มออยล์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้ำน
บำท ต่อมำในปี 2551 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พลั งงำนบริสุทธิ์
จำกัด (มหำชน) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำท เป็น
250 ล้ำนบำท และต่อมำในปี 2552 บริษัทฯ เพิ่มทุนเป็น 360
ล้ำนบำท จำกนั้นในปี 2555 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนลง
เป็ น 305 ล้ ำ นบำท ด้ ว ยวิ ธี ก ำรตั ด หุ้ น จดทะเบี ย นที่ ยั งมิ ไ ด้
จำหน่ ำย และเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนขึ้ นใหม่ อีก 68 ล้ำนบำท เป็ น
373 ล้ ำ นบำท โดยกำรออกหุ้ น สำมั ญ ใหม่ จ ำนวน 680
ล้ำนหุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้หุ้น ละ 0.10 บำท เพื่อเสนอขำยให้แ ก่
ประชำชนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จำนวน
560 ล้ำนหุ้น ในรำคำหุ้นละ 5.50 บำท และเสนอขำยให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering : RO) จำนวน 120 ล้ำน
หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.50 บำท ระหว่ำงวัน ที่ 21-23 มกรำคม
2556 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มเป็น
373 ล้ ำ นบำท ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ น ำหุ้ น สำมั ญ จ ำนวน
3,730 ล้ำนหุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท) รวม 373 ล้ำน
บำท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
นับตั้งแต่วันที่ 6 มกรำคม 2560 บริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (SET)
และจัดให้หลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มทรัพยำกร หมวดพลังงำนและ
สำธำรณู ป โภค โดยใช้ ชื่ อ ย่ อ ในกำรซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ "EA"
เช่นเดิม ในส่วนของกำรดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทดำเนิน
ธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้






สวนที่

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
: ดำเนินงำนผ่ำนบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
: ดำเนินงำนผ่ำนบริษัทย่อย
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
: ดำเนินงำนผ่ำนบริษัทย่อย

หนา

โดยกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ไบโอดี เ ซล เป็ น กำรผลิ ต และจ ำหน่ ำ ย
น้ำมันไบโอดีเซล (B100), กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์
พลอยได้จำกกำรผลิต (ซึ่งได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ค้ำน้ำมันตำม
มำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
จำกกระทรวงพลังงำน)
ส่วนกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน เป็นกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนลม เพื่อ
จำหน่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)
และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (“กฟภ.”) โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทมี
โรงผลิต ไฟฟ้ำพลั งงำนแสงอำทิตย์ จำนวน 4 แห่ง รวมขนำด
กำลังกำรผลิต 278 เมกะวัตต์ และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม
รวมขนำดกำลังกำรผลิต 386 เมกะวัตต์ และในส่วนกลุ่มธุรกิจ
อื่น บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยำยกำรด ำเนิ น งำนไปยังธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ กำร
พัฒนำ และผลิต แบตเตอรี่ ประเภทลิ เทีย มไอออนพอลีเ มอร์
(Lithium-lon Polymer) โดยเข้ ำ ร่ ว มลงทุ น ใน Amita
Technologies Inc. (“AMITA-Taiwan”) ซึ่งเป็นบริษัทที่
จดทะเบี ย นภำยใต้ ก ฎหมำยของสำธำรณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น )
และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market (ESM)
ของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ต้ ห วั น เพื่ อ เป็ น กำรขยำยและเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันทำงธุรกิ จของกลุ่มบริษัท รวมถึ ง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยำยกำรดำเนินงำน ไปยัง
ธุ ร กิ จ สถำนี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ ำ ส ำหรั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ ำ ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ “EA Anywhere” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำพลังงำนสะอำดมำใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงส่งเสริมกำรใช้พลังงำนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งขยำยกำรดำเนินงำนไปยัง โครงกำร
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ อำทิเช่น รถยนต์ไฟฟ้ำ เรือโดยสำรไฟฟ้ำ รถบัส
โดยสำรไฟฟ้ำ เป็นต้น

ส่วนที่ 1 (1) หน้าที่ 2

…………………………………. รับรองความถูกตอง
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1.2

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

พัฒนำกำรที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษั ทย่อย โดยแบ่งตำม
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้
ในปี 2561
กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
 บริ ษั ทฯ ยั งคงรั กษำระบบบริ หำรจั ดกำร ในด้ ำนต่ ำงๆ ตลอด
ระยะเวลำในช่ ว งปี 2561 ตำมมำตรฐำน RSPO, ISO
9001:2015, ISO 14001 : 2015, OHSAS 18001: 2007,
Kosher, Green System (GI3)
 บริษัทฯ ได้รับใบประกำศนียบัตรสถำนประกอบกำรที่ผ่ำน
เกณฑ์ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนยันว่ำ บริ ษัทฯ ยังคง
มุ่งมั่นที่จะนำหลักธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม มำปฏิบัติในกำร
ประกอบกิ จ กำรให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดและ
มุ่งเน้นกำรป้องกันและรักษำสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและ
สังคมท้องถิ่น ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
 ให้ชุมชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกต้อง
 เปิ ด โอกำสให้ ป ระชำชนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรแสดงควำม
คิดเห็นและเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
 เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ ำ งโปร่ ง ใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้
 แสดงควำมรับผิดชอบ หำกเกิดผลกระทบต่อชุมชน และ
จัดให้มีช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียน
 ยึดหลักนิติธรรมในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย
 ด ำรงไว้ซึ่ง ควำมยุติ ธ รรมในกำรจั ด สรรทรั พ ยำกรอย่ำ ง
เหมำะสม และคืนประโยชน์ต่อสังคม
 ประกอบกิ จ กำรอย่ ำ งมี จิ ต ส ำนึ ก ไม่ ก่ อ ผลกระทบต่ อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรกำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำนกั บ กรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ได้แก่
 รั บกำรสนั บสนุนกำรลงทุนในกำรปรั บเปลี่ ยน ปรั บปรุ ง
หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
ระบบอำกำศอั ด ภำยใต้ ก ำรสนั บ สนุ น กำรปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจั ด กำรพลั งงำนในระบบอำกำศอั ด
ทั้ ง ระบบ ด้ ว ยระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ ตำมนโยบำย
hailand 4.0

สวนที่

หนา



โครงกำรนำร่องขยำยผลกำรเพิ่มประสิทธิภำพหม้อไอน้ำ
โดยวิ ศวกรด้ ำนหม้ อไอน้ ำหรื อวิ ศวกรพลั งงำน ภำยใต้
เงินกองทุ นเพื่อส่งเสริมกำรอนุรั กษ์ พลั งงำนพ.ศ. 2561
เพื่อยกระดับประสิทธิภำพพลังงำนหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อนำควำมร้อนในภำคอุตสำหกรรม

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 2 ตั้งอยู่ที่
จังหวัดลำปำง, โครงกำร 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก) ได้รับ
ใบประกำศนียบัตรสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนเกณฑ์ธรรมำภิ
บำลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อเป็น
กำรยื น ยั น ว่ ำ โครงกำรดั ง กล่ ำ วเป็ น สถำนประกอบกำร
อุ ต สำหกรรมที่ ด ำเนิ น งำนตำมหลั ก เกณฑ์ ธ รรมำภิ บ ำล
สิ่งแวดล้อม และยังได้รับกำรรับรองจำก URS Thailand
(United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.) ใน
ด้ ำ นระบบบริ ห ำรจั ด กำรคุ ณ ภำพและระบบกำรจั ด กำร
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
 ระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
“ISO 9001 : 2015”
 ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
“ISO 14001 : 2015”
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ สำหรับโครงกำร อีเอ โซล่ำร์
ฟำร์ม และโครงกำร 1 ยังคงรักษำระบบบริหำรจัดกำร ทั้ง
ทำงด้ ำ นระบบบริ ห ำรงำน และระบบกำรจั ด กำรด้ ำ น
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับจำก URS Thailand (United Registrar
of Systems (Thailand) Ltd.) ตลอดระยะเวลำในช่ว ง
ปี 2561 ดังนี้
 โครงกำรอีเอ โซล่ำร์ ฟำร์ม/จังหวัดลพบุรี ได้รับกำรรับรอง
ระบบบริ ห ำรงำนคุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO
9001:2015 ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงจำก ISO 9001 : 2008
และระบบกำรจั ด กำรด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO 14001 :
2015 ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงจำก ISO 14001 : 2004
 โครงกำร 1/จั ง หวั ด นครสวรรค์ (“ESN”) ได้ รั บ กำร
รับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO
9001 : 2015 และระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO
14001 : 2015
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โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 1, 2, 3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำชเรือนกระจกที่ลดได้
เป็ น ปี ที่ 2 จำก องค์ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรก๊ ำ ซเรื อ นกระจก
(“อบก.”) โดยปริมำณที่ได้รับกำรรับรองในโครงกำร 1 และ
2 สำหรับเดือนธันวำคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2560
และในโครงกำร 3 ส ำหรั บ เดื อ นตุ ล ำคม 2559 ถึ งเดื อ น
กั น ยำ ยน 2560 รวมจ ำ นวนทั้ ง สิ้ น 3 43,804 ตั น
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) ดังนี้



ชื่อโครงการ
โครงการ 1
อำเภอตำคลี / จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ 2
อำเภอเมืองลำปำง / จังหวัดลำปำง
โครงการ 3
อำเภอพรหมพิรำม /จังหวัด
พิษณุโลก

ปริมาณการรับรอง
*
104,543
112,548
126,713

หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e)


สวนที่

โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหำดกังหัน 1,2,3) ที่จังหวัด
สงขลำ และจังหวัดนครศรีธรรมรำช ได้รับกำรอนุมัติกำร
ขึ้ น ทะเบี ย นโครงกำรลดก๊ ำ ซเรื อ นกระจก ภำคสมั ค รใจ
ตำมมำตรฐำนของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Reduction Program : T-VER) กับ อบก.
ภำยใต้ชื่อ “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่จังหวัด
สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย (“Wind
Power Plant at Songkla and Nakhon Si Thammarat,
Thailand)” โดยอบก. เห็น ชอบรับรองปริ มำณก๊ำซเรือ น
กระจกที่ลดได้จำกโครงกำรนี้ สำหรับเดือนมีนำคม 2560 ถึง
เดื อ นกั น ยำยน 2560 รวมจ ำนวนทั้ ง สิ้ น 63,907 ตั น
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e)

หนา

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
 เปิ ด ตั ว ธุ ร กิ จ สถำนี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ ำ ส ำหรั บ ยำนยนต์ ไ ฟฟ้ ำ
โดยเทคโนโลยีเครื่องชำร์จซึ่งผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ด้ ำ นควำมปลอดภั ย จำก IEC และได้ แ สดงจุ ด ยื น ในกำร
ขับเคลื่อนให้เกิดวิวัฒนำกำรครั้งสำคัญด้วยกำรขยำยจำนวน
สถำนีอั ดประจุ ไฟฟ้ ำ ซึ่ งถื อเป็นส่ วนหนึ่ งในกำรขั บเคลื่ อน
กำรใช้งำนรถยนต์ไฟฟ้ำภำยในประเทศ
 เปิดตัว “Smart Move” แพลตฟอร์มบริกำรเช่ำรถพลังงำน
ไฟฟ้ำ 100% เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 ซึ่ งถือเป็นส่วน
หนึ่งในกำรสร้ำงระบบนิเวศรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำในประเทศ
ให้ ส มบู ร ณ์ ยิ่งขึ้ น โดยผู้ใ ช้ บ ริ ก ำรสำมำรถค้ นหำสถำนี อั ด
ประจุไฟฟ้ำ ได้จ ำกแอปพลิเ คชั่น EA Anywhere บน
โทรศัพท์มือถือผ่ำนแพลตฟอร์ม Smart Move และได้ติดตั้ง
สถำนีชำร์จ ในโครงกำรของแสนสิริด้วยอุปกรณ์ DC Super
Charge ไว้รองรับกำรชำร์จ และเป็นเครื่องแรกที่ติดตั้งใน
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์
 เปิ ด ตั ว สถำนี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ ำ กั บ พั น ธมิ ต รตลอดเส้ น ทำง
ไป-กลับ กรุงเทพฯ-หัวหิน กว่ำ 380 กิโลเมตร จำนวน 8 จุด
เป็นรำยแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4-5 กรกฎำคม 2561
 เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ กับตัวแทนและผู้นำเข้ำ
รถยนต์เพื่อให้ บจก. พลังงำนมหำนคร เป็น ผู้ให้บริกำรและ
อำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำและเครื่อง
อัดประจุไฟฟ้ำแก่ลูกค้ำ รวมทั้ง ลงนำมในบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือเพื่อขยำยจำนวนสถำนี อัดประจุไฟฟ้ำ
 เข้ำลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ AMITA-Taiwan
ด้วยกำรเข้ ำซื้อหุ้นสำมั ญเพิ่มทุนจำกผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้ น
สำมัญเพิ่มทุนของ AMITA-Taiwan ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุ้นใน AMITA-Taiwan จำนวน 76,109,821 หุ้น คิดเป็น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 77.21 ของจ ำนวนหุ้ น สำมั ญ ที่ อ อกและ
จ ำหน่ ำ ยแล้ ว ทั้ ง หมดของ AMITA-Taiwan และท ำให้
AMITA-Taiwan มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) ดังต่อไปนี้
 จัดตั้ง EA CON DAO (SG) PTE.LTD., Singapore
(“EA Con Dao”) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินธุรกิจ
และลงทุนด้ำนพลังงำนหมุนเวียน
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จัดตั้ง AMITA NEW TECHNOLOGY PTE.LTD.,
Singapore (“Amita-SG”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
บริษัทลงทุน และบริษัทโฮลดิ้ง
จัดตั้ง บจก. อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (“AmitaTH”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และ
จำหน่ำยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนพอลิเมอร์ และระบบ
กักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำควำมจุสูง
จัดตั้ง บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น (“MMC”)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำย
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
จัดตั้ง บจก. อีเอ สเตชั่น (“EA Station”)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น Hub Station และโลจิสติก

ในปี 2562

ศึ ก ษำแนวทำงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำฝุ่ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ของกำรผลิต สำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่จังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้ หุ่ น ยนต์ ช่ ว ยในกำรท ำควำมสะอำด
แผงโซล่ำร์ และเพื่อเป็น กำรก ำจัดฝุ่ นครำบสกปรกบนผิ ว
แผ่นโซล่ำร์ ซึ่งจำกกำรทดลองในปี 2562 สำมำรถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำเฉลี่ยเพิ่มเป็นจำกเดิม 2.5%
โดยมีแผนกำรติดตั้งหุ่นยนต์ล้ำงแผงภำยในปี 2563
พัฒนำปรับปรุง Backtrack Function สำหรับพื้นที่ลำดชัน
ในกำรลดกำรบดบังเงำสำหรับพื้นที่ลำดเอียง ซึ่งระบบติดตำม
ดวงอำทิตย์ (Tracking System) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ฟั งก์ ชั่นกำรท ำงำนของระบบปรั บแผงในพื้ นที่ ลำดเอี ยงให้
สำมำรถหมุนตำมดวงอำทิ ตย์ โดยผลกำรทดสอบคำดว่ ำจะ
ส่งผลให้กำรผลิตไฟเพิ่มขึ้นจำกเดิมเฉลี่ยทั้งปี 0.77 %
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 1, 2, 3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็ น ปี ที่ 3 ติ ด ต่ อ กั น จำก อบก. โดยปริ ม ำณที่ ไ ด้ รั บ กำร
รับรองในโครงกำร 1 และ 2 สำหรับเดือนธันวำคม 2560
ถึงเดือนธันวำคม 2561 และในโครงกำร 3 สำหรับเดือ น
ตุ ล ำคม 2560 ถึ ง เดื อ นธั นวำคม 2561 รวมจ ำนวนทั้ งสิ้ น
376,568 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) ดังนี้







กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
 ปรั บ ปรุงกระบวนกำรผลิ ต ไบโอดี เซลให้ มีคุ ณ ลั ก ษณะใหม่
ตำมประกำศของกรมธุรกิจพลังงำน “เรื่องกาหนดลักษณะ
และคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมั น พ.ศ. 2562” ซึ่ งประกำศนี้ ใช้ บั งคั บนั บ ตั้ งแต่ วั น ที่
1 ธันวำคม 2562
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
 โรงผลิ ตไฟฟ้ ำจำกพลั งงำนลม (โครงกำรหนุ มำน) ที่ จั งหวั ด
ชัยภูมิ ได้เริ่มจำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย์ครบทุกโครงกำร
แล้ว ดังนี้
โครงการ
ขนาด
วันที่เริ่มจาหน่ายไฟฟ้า
กาลังการผลิต
เชิงพาณิชย์
หนุมาน 1
45 เมกะวัตต์
25 มกรำคม 2562
หนุมาน 5
48 เมกะวัตต์
22 มีนำคม 2562
หนุมาน 8
45 เมกะวัตต์
25 มกรำคม 2562
หนุมาน 9
42 เมกะวัตต์
30 มีนำคม 2562
หนุมาน 10 80 เมกะวัตต์
13 เมษำยน 2562

สวนที่

หนา

ชื่อโครงการ
โครงการ 1
อำเภอตำคลี / จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ 2
อำเภอเมืองลำปำง / จังหวัดลำปำง
โครงการ 3
อำเภอพรหมพิรำม /จังหวัด
พิษณุโลก

ปริมาณการรับรอง *
108,540
119,009
149,019

หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e))


ส่วนที่ 1 (1) หน้าที่ 5

โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหำดกังหัน 1-3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 2 จำก อบก. สำหรับเดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือน
ธันวำคม 2561 ปริมำณที่ได้รับกำรรับรองมีจำนวนรวมทั้งสิ้น
205,065 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e)

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)





โรงไฟฟ้ ำ พลั ง งำนลม (โครงกำรหนุ ม ำน 1,5,8,9,10) ที่
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรอนุมัติกำรขึ้นทะเบียนโครงกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program :
T-VER) กับองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำร
มหำชน) “อบก.”ภำยในชื่อ“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 จั ดกำรคุณ ภำพและระบบกำรจัด กำรสิ่ งแวดล้อ ม
ดังนี้
 ระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนสำกล
“ISO 9001 : 2015”
 ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
“ISO 14001 : 2015



กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
 เข้ ำ ร่ ว มลงนำมในบั น ทึ ก ควำมเข้ ำ ใจ เพื่ อ พั ฒ นำสถำนี อั ด
ประจุไ ฟฟ้ ำ ให้ ส ำมำรถรองรับ กำรใช้ งำนกั บ รถยนต์ ผ่ ำ น
เทคโนโลยี i-Smart function
 มี ก ำรปรั บ ลดสั ด ส่ ว นกำรเข้ ำ ลงทุ น ในกิ จ กำรร่ ว มค้ ำ กั บ
Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. (ชื่อเดิม
คือ Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd.)
จำกเดิมร้อยละ 44.00 เป็นร้อยละ 36.67 เนื่องจำกShenzhen
Atess Power Technology Co., Ltd. ได้เพิ่มส่วนได้เสียใน
กำรร่วมค้ำให้แก่ผู้ลงทุนอื่น
 เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของ AMITA-Taiwan เพิ่มเติ มด้ วยกำร
เข้ำ ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน AmitaTaiwan จำนวน 96,609,821 หุ้ น คิดเป็นสั ดส่วนร้อยละ
65.61 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมด
 จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) ดังต่อไปนี้
 จัดตั้ง EA BVI Holding Limited (“BVI Holding”)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจและลงทุนในประเทศ
ไต้หวัน

สวนที่

หนา

จัดตั้ง EA (BVI) 1 Limited (“BVI 1”) ที่ British Virgin
Islands โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ในประเทศ
ไต้หวัน
 จัดตั้ง EA (BVI) 2 Limited (“BVI 2”) ที่ British Virgin
Islands โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ในประเทศ
ไต้หวัน
 จั ด ตั้ ง บจก. อี สมำร์ ท ทรำนสปอร์ ต (“EST”) โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ เรื อ โดยสำร และ เรื อ
ท่องเที่ยว
 จัดตั้งบจก. สมำร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ (“SWM”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจกำจัดขยะทุกประเภท
 จัดตั้งบจก. อีวีนำว (“EV Now”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยรถบั ส ไฟฟ้ ำ และ
ยำนพำหนะอื่นทุก ประเภท รวมถึงธุรกิจบริกำรขนส่ ง
สำธำรณะ
กำรเข้ำลงทุนของบริษัทในเครือ
 BVI Holding ได้ เ ข้ำลงทุนใน Zept Inc. (“Zept”)
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นภำยใต้ ก ฎหมำยของ
สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนำ ออกแบบ
และประกอบ EV powertrain systems
โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ขยำยและเพิ่ ม ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของบริษัทฯ
 AMITA -Taiwan เข้ำลงทุนใน Wan Meng Precision
Co., Ltd. (“Wan Meng”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ดำเนิน
ธุรกิจ Automatic control equipment engineering
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยและเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของ Amita Taiwan
 AMITA - Taiwan เข้ำลงทุนใน Sun Field Investment
Co., Ltd. (“Sun Field”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ภำยใต้กฎหมำยของรัฐเอกรำชซำมัว ที่ดำเนินธุรกิจเป็น
บริษัทลงทุน และบริษัทโฮลดิ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขยำยและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ AmitaTaiwan


ส่วนที่ 1 (1) หน้าที่ 6

…………………………………. รับรองความถูกตอง
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)



เข้ ำ ร่ ว มลงนำมในบั น ทึ ก ควำมเข้ ำ ใจ (MOU) ภำยในงำน
motor Show 2019 ระหว่ำง MMC กับสหกรณ์เครดิต
ยู เ นี่ ย นสุ ว รรณภู มิ พั ฒ นำ จ ำกั ด ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร
รถยนต์ รั บ จ้ ำ ง (รถแท็ ก ซี่ ) เพื่ อ ตกลงจองสิ ท ธิ ซื้ อ รถยนต์
ไฟฟ้ ำ และอะไหล่ จ ำนวน 3,500 คั น โดยจะน ำไปจด
ทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้ำง เพื่อจำหน่ำยให้กับสมำชิกของ
สหกรณ์ พร้อมกับตกลงกำรใช้บริกำรชำร์จไฟฟ้ำจำกสถำนี
อัดประจุไฟฟ้ำของกลุ่มบริษัท เพื่ออำนวยควำมสะดวก

ในปี 2563
กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
 ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต B100 ตำมคุณลักษณะใหม่ที่ระบุ
ในประกำศของกรมธุรกิจพลังงำน “เรื่องกำหนดลักษณะ
และคุ ณ ภำพของไบโอดี เ ซล ประเภทเมทิ ล เอสเตอร์ ข อง
กรดไขมั น พ.ศ. 2562” เพื่ อ เพิ่ ม ก ำลั งกำรผลิ ต จำกเดิ ม
650,000 ลิตรต่อวัน เป็น 800,000 ลิตรต่อวัน อีกทั้งกำร
ลงทุนติดตั้งกระบวนกำรผลิต B100 จำกผลิตภัณฑ์พลอยได้
(กรดไขมันปำล์ม) เพื่อลดต้นทุนในกำรผลิตอันเป็นกำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
 บริ ษั ท ฯ ด ำเนิ น โครงกำรวิ จั ย และพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
ภำยใต้ธุรกิจไบโอดีเซล เพื่อเป็นกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้
น้ำมัน ปำล์ มดิ บที่ เป็ น สำรตั้ งต้น ซึ่ งได้ รับ กำรจดสิท ธิบั ต ร
(Patent) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทย่อย (บจก. อีเอ
ไบโอ อิ น โนเวชั่ น ) เป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรผลิ ต และจ ำหน่ ำ ย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ประกอบด้วย
(1.) ผลิตภัณฑ์กรีนดีเซล (Green Diesel หรือ GD) หรือ Bio
Hydrogenated Diesel (BHD) เพื่อนำมำใช้เป็น
ส่วนผสมของน้ำมันดีเซล ในกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
และควำมสะอำดของเครื่องยนต์ และ
(2.) สำรเปลี่ยนสถำนะ หรือ PCM (Phase Change Material)
เพื่อนำมำใช้ในกำรควบคุมอุณหภูมิ เช่น เป็นส่วนประกอบ
ของวัสดุก่อสร้ำงอำคำร หรือเส้นใยผ้ำ และอื่นๆ เพื่อ
ช่วยในกำรดูดซับ กักเก็บ ควบคุม และปล่อยควำมร้อน
เพื่อรักษำอุณหภูมิ โดยสำร PCM นี้เป็นที่นิยมและมี
ควำมต้องกำรสูงในประเทศที่มีสภำพอำกำศแปรปรวน

สวนที่

หนา

โดยโรงงำนผลิตกรีนดีเซล และสำรเปลี่ยนสถำนะ (PCM) ดังกล่ำว
ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินกำรติดตั้งและทดสอบ
เครื่องจักรแล้วเสร็จ และได้เริ่มกระบวนกำรผลิตระยะที่ 1 สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ PCM และจะทยอยเพิ่มกำลังกำรผลิตให้เต็มกำลังกำร
ผลิต ที่ 65 ตันต่อวัน ส่วนระยะถัดไปจะเริ่มกำรผลิตระยะที่ 2 ซึ่ง
จะมี ก ำลั งกำรผลิ ตอี กจ ำนวน 65 ตั นต่ อวั น โดยระหว่ ำงนี้ ทำง
บริ ษั ทฯ ยั งคงท ำกำรวิ จั ยและพั ฒนำอย่ ำงต่ อเนื่ อง เพื่ อขยำย
โอกำสทำงกำรตลำดในกำรนำสำร PCM ไปใช้ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อ
เป็นกำรต่อยอดในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มต่อไป
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (โครงกำร 1,2,3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็ น ปี ที่ 4 ติ ด ต่ อ กั น จำก อบก. โดยปริ ม ำณที่ ไ ด้ รั บ กำร
รับรองสำหรับเดือนมกรำคม 2562 ถึงเดือนธันวำคม 2562
รวมจ ำนวนทั้ ง สิ้ น 344,922 ตั น คำร์ บ อนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ(tCO2e) ดังนี้
ชื่อโครงการ
ปริมาณการรับรอง *
โครงการ 1
101,947
อำเภอตำคลี / จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ 2
115,285
อำเภอเมืองลำปำง / จังหวัดลำปำง
โครงการ 3
127,690
อำเภอพรหมพิรำม /จังหวัดพิษณุโลก
หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e)




ส่วนที่ 1 (1) หน้าที่ 7

โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหำดกังหัน 1-3) ยังคงได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยปริม ำณที่ได้รับกำรรับรองสำหรับ
เดื อ นมกรำคม 2562 ถึ ง เดื อ นธั น วำคม 2562 จ ำนวน
164,873 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e)
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (โครงกำรหนุมำน 1,5,8,9,10) ได้รับ
ควำมเห็นชอบในกำรรับรองปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
เป็นปีแรกจำก อบก. โดยปริมำณที่ได้รับกำรรับรองสำหรับ
เดือนกุมภำพันธ์ 2562 ถึงเดือนธันวำคม 2562 รวมจำนวน
ทั้งสิ้น 263,871 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e)
ดังนี้

…………………………………. รับรองความถูกตอง
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ
โครงการหนุมาน 1
อำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 5
อำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 8
อำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 9
อำเภอเทพสถิต, อำเภอหนองบัว
ระเหว/จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 10
อำเภอบำเหน็จณรงค์ /
จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณการรับรอง *
46,829
52,635
47,756
41,213

75,438

โครงการ 1
อำเภอตำคลี/ จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ 2
อำเภอเมืองลำปำง/ จังหวัดลำปำง
โครงการ 3
อำเภอพรหมพิรำม/
จังหวัดพิษณุโลก
โครงการหาดกังหัน 1-3
อำเภอระโนด/จังหวัดสงขลำ
อำเภอหัวไทร, อำเภอปำกพนัง/
จังหวัดนครศรีธรรมรำช

สวนที่



โรงไฟฟ้ ำ พลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ และโรงไฟฟ้ ำ พลั งงำนลม
ยังคงขอกำรรับรองปริ มำรณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้จำก
โครงกำรโดยได้ยื่นขอรับกำรรับรองจำก อบก. สำหรับเดือน
มกรำคม 2563 ถึงเดือนธันวำคม 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น
756,998 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (tCO2e) ดังนี้
ชื่อโครงการ

หนา

ปริมาณการรับรอง *
43,164
60,089
43,457
43,260

82,644

หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e))

หมายเหตุ : * หน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (tCO2e))


ชื่อโครงการ
โครงการหนุมาน 1
อำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 5
อำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 8
อำเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 9
อำเภอเทพสถิต, อำเภอหนองบัวระ
เหว/จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 10
อำเภอบำเหน็จณรงค์ / จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณการรับรอง *
99,629
116,525
124,960

143,270

กำรเข้ำลงทุนของบริษัทในเครือ
 ERH เข้ำลงทุนใน บจก. ซับใหญ่ วินด์ฟำร์ม(1) (“SWF”)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่ งขั น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ทำงด้ำ นกำรผลิ ต และ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม
 ERH เข้ ำลงทุ นในบจก. ที เอฟ เทค โฮลดิ้ ง (“TFTH”)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ลอยน้ำ (Floating Solar)

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
 จัดตั้งบริษัทย่อย (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) ดังต่อไปนี้
 จัดตั้ง บจก. อีเอ ปำล์ม เน็ตเวิร์ค (“EPN”)
โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิ จผลิต และจำหน่ำย
น้ำมันปำล์มดิบ
 จัดตั้ง บจก. อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ (“EWM”)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับกำรลงทุน
ในสินทรัพย์ และธุรกิจกำรผลิต และจำหน่ำยไฟฟ้ำจำก
ขยะชีวมวล พลังงำนทดแทนอื่น
 จัดตั้ง บจก. แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี (“AAB”)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ ผลิต ประกอบยำนยนต์
ไฟฟ้ำทุกประเภท

ส่วนที่ 1 (1) หน้าที่ 8

…………………………………. รับรองความถูกตอง
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)



สวนที่

กำรเข้ำลงทุนของบริษัทในเครือ
 EPN เข้ำลงทุนใน บจก. ลำภภักดีปำล์ม (“LPD”) โดยมี
วัตถุประสงค์เ พื่อขยำย และเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของกลุ่มบริษัท ทำงด้ำนผลิต และจำหน่ำยน้ำมัน
ปำล์มดิบ ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนภำยหลังจำกที่มีกำรเพิ่ม
ทุ น แล้ ว รวมทั้ ง สิ้ น 150 ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของ LPD
 EPN เข้ำลงทุนใน บจก. คอมไบน์ เอ็นเนอร์ยี่ เทค (“CET”)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำม สำมำรถใน
กำรแข่งขันของกลุ่มบริษัท ในธุรกิจ Shore Tank รวมถึง
แผนกำรก่อสร้ำงโรงผลิต Green Diesel & PCM ด้วย
มู ล ค่ ำ กำรลงทุ นรวมทั้ งสิ้ น 285.51 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 70 ของหุ้ น ที่อ อกและจ ำหน่ำ ยได้แ ล้ ว
ทั้งหมดของ CET
 EPN เข้ำลงทุนใน บจก. กำญจนดิษฐ์น้ำมันปำล์ม (“KJD”)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย และเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของกลุ่มบริษัท ทำงด้ำนผลิต และจำหน่ำย
น้ำมันปำล์มดิบ ด้วยมูลค่ำกำรลงทุน รวมทั้งสิ้น 37.53
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและ
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ KJD
 EMH เข้ำลงทุนซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใน บมจ. เน็กซ์ พอยท์
(“NEX”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนำธุรกิจ
เกี่ ย วกั บ กำรผลิ ต ประกอบชิ้ น ส่ ว นและจั ด จ ำหน่ ำ ย
ตลอดจนกำรขำยและให้บ ริ กำรหลั งกำรขำยเกี่ ยวกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ถยนต์ โ ดยสำร รถยนต์ เ ชิ ง พำณิ ช ย์ และ
รถยนต์ส่วนบุคคล โดยบริษัทในเครือจะเป็นผู้ผลิตและ
พั ฒ นำแบตเตอรี่ และเทคโนโลยี ต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
สำหรับใช้ในรถบัสไฟฟ้ำ และยำนยนต์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ด้วย
มู ล ค่ ำ กำรลงทุ น รวมทั้ ง สิ้ น 1,474 ล้ ำ นบำทคิ ด เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 40.01 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของ NEX

หนา

EST เข้ำลงทุนใน บจก. เจ้ำพระยำ ริเวอร์ ไลน์ (“CRL”)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยเครือข่ำยกำรดำเนินธุรกิจ
ทำงด้ำนเรือโดยสำร กำรท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้ำพระยำ
ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งสิ้น 55.70 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของ CRL
เข้ำซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในกิจกำรร่วมค้ำ (Shenzhen Atess
Power Technology Co., Ltd.) จำกผู้ร่วมลงทุนรำยอื่นส่งผล
ให้ สั ดส่ วนเงิ นลงทุ นเพิ่ มขึ้นจำกร้ อยละ 36.67 เป็ นร้อยละ
38.58
เปิดตัวสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำสำหรับเรือไฟฟ้ำแห่งแรกที่ขนำด
กำลั งไฟฟ้ ำ ไม่ ต่ำกว่ ำ 4,000 กิโ ลวั ตต์ โดยเป็น กำรติ ด ตั้ ง
เครื่องชำร์จ DC Fast Charger ขนำด 300 กิโลวัตต์ จำนวน
ทั้งสิ้น 14 เครื่อง ที่สำมำรถอัดประจุไฟฟ้ำได้ภำยในเวลำไม่
เกิน 15-20 นำที ตำมคุณสมบัติของยำนยนต์ไฟฟ้ำและ
ขนำดของแบตเตอรี่ ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้
ทั้งเรือโดยสำรพลังงำนไฟฟ้ำของกลุ่ม บริษัท และเรือไฟฟ้ำ
ของหน่ ว ยงำนอื่ น ๆ โดยสถำนี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ ำ ส ำหรั บ เรื อ
ไฟฟ้ำแห่งแรกนี้ ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งถนนปู่เจ้ำ
สมิ งพรำย สะพำนภูมิ พ ล 2 อ ำเภอพระประแดง จั งหวั ด
สมุ ท รปรำกำร อย่ ำงไรก็ ต ำมส ำหรั บ แผนในกำรก่ อ สร้ ำ ง
สถำนี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ ำ ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ยั งคงด ำเนิ น งำนอย่ ำ ง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรใช้งำนเรือโดยสำรไฟฟ้ำตลอดลำน้ำ
เจ้ำพระยำ
เปิดให้บริกำรเครื่องชำร์จประเภท DC Fast Charger ขนำด
150 kW เต็มรูปแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ำ โดยติดตั้งไว้ใน
พื้นที่ Outdoor อำทิเช่น สถำนีบริกำรน้ำมัน ร้ำนสะดวกซื้อ
7-Eleven และสถำนประกอบกำรอื่นที่เปิดให้บริ กำรได้
ตลอด 24 ชั่วโมง สำมำรถรองรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ำได้ อย่ำง
เต็มศักยภำพ
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สวนที่

เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) โดย
บจก. อมิตำ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (“Amita-TH”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ที่ดำเนินโครงกำรโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน ในประเทศไทย ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ (MOU) กับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อร่วมกัน
ศึกษำวิจัยโครงกำรที่จะนำไปสู่กำรรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน ซึ่ง Amita-TH จะนำผลกำรศึกษำจำกโครงกำร
ไปประยุกต์ใช้ภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับเป็นกำรต่อยอด
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมแบตเตอรี่ของกลุ่ม บริษัท อย่ำง
ครบวงจร ตั้งแต่กำรเป็นผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้
ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ
ตลอดจนสำมำรถนำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่สิ้นอำยุกำรใช้
งำนแล้วกลับมำรีไซเคิลได้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกในอำเซี ย นที่ เ ป็ น ฐำนกำรลงทุ น อุ ต สำหกรรมกั ก เก็ บ
พลังงำนในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและยำนยนต์ไฟฟ้ำแบบ
ครบวงจรอย่ำงเข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้
เข้ำร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ระหว่ำงบริษัทฯ
กับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) โดย ส ำนั ก งำนพั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ในโครงกำรควำมร่วมมือวิจัยพัฒนำวัตถุดิบ
และชิ้น ส่ วน เพื่ อ เพิ่ม ขี ดควำมสำมำรถในกำรทำงำนของ
อุ ป กรณ์ กั ก เก็ บ พลั ง งำนไฟฟ้ ำ ควำมจุ สู ง หรื อ แบตเตอรี่
ที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัยสูงในระยะเวลำ 5 ปี (2563 2568) รวมถึงวงจรจัดกำรระบบกำรทำงำนของแบตเตอรี่
เพื่อควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพสูง โดยให้ควำมสำคัญ
กับกำรพึ่งพำทรัพยำกรและกำรผลิตภำยใน ประเทศเพื่อลด
กำรน ำเข้ ำ จำกต่ ำ งประเทศและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
รวมถึงสนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกิดกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมในประเทศอย่ำงยั่งยืน
ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำ
ณ วั นที่ 31 ธันวำคม 2563 มีก ำรติ ดตั้งแล้ว เสร็ จจำนวน
410 สถำนี โดยแบ่งเป็นประเภท DC Charger จำนวน 266
เครื่อง และ AC Charger จำนวน 592 เครื่อง เพื่อรองรับ
กำรใช้งำนของยำนยนต์ทุกรูปแบบ และรถยนต์ ไฟฟ้ำทุกรุ่น
รวมถึงยำนยนต์ไฟฟ้ำสัญชำติไทยที่ออกแบบและผลิต โดย
กลุ่มบริษัททั้งรถยนต์ไฟฟ้ำ รถบัสโดยสำรไฟฟ้ำ รวมไปถึงเรือ
โดยสำรไฟฟ้ำ ให้สำมำรถชำร์จด้วย Quick Charge ที่มี
ควำมเร็ วสู งสุ ด (4C-Rate) ภำยในระยะเวลำไม่ เ กิ น 15-20

หนา





นำที โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถสั่งจองและจ่ำยไฟเข้ำเครื่องยนต์
ผ่ำน Application EA Anywhere ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคง
ด ำเนิ น แผนกำรลงทุ น ติ ด ตั้ งสถำนี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ ำ ร่ ว มกั บ
พันธมิตรรำยใหญ่ และเปิดรับพันธมิตรรำยอื่นๆ ตำมแผน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัท ได้เปิดตัวเรือไฟฟ้ำ ภำยใต้ชื่อ “MINE SMART
FERRY” ซึ่ งเป็ น นวั ต กรรมฝี มื อ คนไทยโดยเมื่ อ วั น ที่ 22
ธันวำคม 2563 ได้มีพิธีเปิดโครงกำรทดลองเดินเรือโดยสำร
ไฟฟ้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำ และคำดว่ำจะเริ่มดำเนินกำรอย่ำง
เต็มรูปแบบได้ในปี 2564 นอกจำกนี้ยังได้รับรำงวัลเกียรติคุณ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมแห่ ง ชำติ ปี 2563 ด้ ำ นเศรษฐกิ จ
จำกสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ และได้รับกำรจดทะเบียน
จำกกรมเจ้ำท่ำให้เป็นเรือโดยสำรไฟฟ้ำ ลำแรกของประเทศ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 เพื่อให้บริกำรกำรเดินทำงใน
แม่น้ำเจ้ำพระยำ จำกท่ำน้ำสะพำนพระนั่งเกล้ำ จนถึง ท่ำน้ำ
วัดรำชสิงขร สำธร รวมระยะทำงประมำณกว่ำ 20 กิโลเมตร
โดยถือเป็นกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงขนส่งทำงน้ำกับระบบ
ขนส่งสำธำรณะทำงบกได้เป็นอย่ำงดี ด้วยอัตรำค่ำโดยสำรที่
น้อย เพื่อไม่ให้เป็นภำระแก่ผู้โดยสำร และเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรร่วมส่งเสริมให้ประชำชนมี ทำงเลื อกเพิ่มขึ้ นในกำรเดิ น
ทำงทำงน้ำอย่ำงสะดวกและปลอดภัย ด้วยยำนพำหนะไฟฟ้ำ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้มลพิษทำงอำกำศและ PM 2.5
สำหรับโรงงำนประกอบรถบัสโดยสำรไฟฟ้ำของ AAB ตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ใกล้เคียงกับโรงประกอบรถยนต์
ไฟฟ้ ำ และอยู่ ร ะหว่ ำ งกำรก่ อ สร้ ำ ง โดยมี ก ำลั ง กำรผลิ ต
3,000 คันต่อปี สำมำรถรองรับกำรผลิตรถได้หลำยประเภท
เช่น รถบัส รถบรรทุก โดยมูลค่ำโครงกำรก่อสร้ำงประมำณ
1,750 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยค่ ำก่ อสร้ ำ งโรงงำน และค่ ำ
อุปกรณ์และเครื่องจักร โดยจะนำเข้ำชิ้นส่วนจำกต่ำงประเทศ
มำประกอบร่ ว มกั บ ชิ้ น ส่ ว นส ำคั ญ ที่ อ อกแบบและผลิ ต
ในประเทศ ด้ วยกระบวนกำรผลิ ตแบบใช้ เ ครื่ องจัก รในกำร
ควบคุ มกำรผลิตทุ กขั้นตอน (Automated manufacturing
process) พร้ อ มทั้ งมี ก ระบวนกำรทดสอบมำตรฐำนกำร
ขับเคลื่อน คำดว่ำ จะสำมำรถเริ่มดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้
ในช่วงต้นปี 2564

ส่วนที่ 1 (1) หน้าที่ 10

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

1.3

อานาจในการควบคุมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นั บตั้ งแต่ กำรก่ อตั้ งบริ ษั ทฯ นำยสมโภชน์ อำหุ นั ย เป็ นผู้ ถื อหุ้ น
รำยใหญ่ โดยถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 (ไม่รวมหุ้น EA
ที่ ถื อ โดย คู่ ส มรส) คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 40.4612 ของหุ้ น
จดทะเบียนทั้งหมด ซึ่งนำยสมโภชน์ อำหุนัย ได้จำหน่ำยหุ้น EA
จำนวน 632.77 ล้ำนหุ้น (ร้อยละ 16.9643) ให้แก่ Sotus and
Faith #1 Limited และ Sotus & Faith#2 Limited (เรียก
รวมกั น ว่ ำ "Sotus") เพื่ อ ก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์ และได้ ร ำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจำกนำยสมโภชน์
อำหุนัย เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง 1 รำย ร่วมกับสมำชิก Protector
Committee อีก 2 รำย ดังนั้น กรณีที่ต้องกำรมติเป็นเอกฉันท์
นำยสมโภชน์ อำหุนัย จะมีสิทธิควบคุมเสียงเฉพำะเมื่อไม่เห็นด้วย
กับ Protector Committee อีก 2 รำย เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม
นำยสมโภชน์ อำหุ นั ย ไม่ ส ำมำรถควบคุ ม สมำชิ ก Protector
Committee อีก 2 รำยดังกล่ำวให้ใช้สิทธิออกเสียง เห็นด้วยกับ
นำยสมโภชน์ อำหุนัย

สวนที่

หนา

ทั้ง นี้ เมื่ อคณะกรรมกำรก ำกั บหลัก ทรั พย์ และตลำดหลัก ทรั พ ย์
พิจำรณำแล้วว่ำ Sotus เป็น Ultimate Beneficial Owner ทำให้
นำยสมโภชน์ อำหุนัย มีหน้ำที่ต้องนำหุ้นจำนวนดังกล่ำว มำนับ
รวมกับหุ้นของ EA ที่ นำยสมโภชน์ อำหุนัย ถืออยู่ตั้งแต่ต้นก่อนที่
จะมีกำรจำหน่ำยไปยัง Sotus รวมถึงกำรพิจำรณำหน้ำที่ในกำร
รำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือหน้ำที่ในกำรทำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่นกัน
การจัดการ
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรจัดกำร ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ
และกลุ่ ม บริ ษั ท กล่ ำ วคื อ ตั้ ง แต่ ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ฯ จนถึ ง ปั จ จุ บั น
นำยสมโภชน์ อำหุนัย ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ดังนี้
1.) ตำแหน่งกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
2.) ตำแหน่งรองประธำนกรรมกำรบริษัท
3.) ตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร
4.) ตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ส่วนที่ 1 (1) หน้าที่ 11
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท พลังงานบริสุทธิ จากัด (มหาชน) (EA)
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

99.99 %

SWM

ให้คาปรกษา

99.99 %

ESM

ผลิต และจัดจาหน่าย
ยานยนต์ไฟฟ้า

EA Con Dao

NEX

99.99 %
6.07 %

BVI 1

99.99 %

100.00 %

MMC
EV Now

AMITA-TH

3.03 %

BVI 2

74.99 %

EMMA

AMITA-SG

100.00 %

50.00 %

99.99 %

100.00 %

BVI Holding

40.01 %

EMN
99.97 %

GTR
99.99 %

99.99 %
2.11 %

99.99 %

EBI

ERH

74.99 %

99.99 %

70.00 %

MMR

75.00 %

99.99 %

99.99 %

ESL

KJD

ESP

99.99 %

WPGS
99.99 %

NYKD
99.99 %

99.99 %

CET

EAST

99.99 %

WNYK

LPD

POP

99.94 %

99.99 %

EPN

EBR

Sun Field
Wan Meng

บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า,
ธุรกรรมอิเลกทรอนิกส์

50.00 %

AMITA-Taiwan

100.00 %

45.00 %

EST

65.61 %

95.00 %

Atess Power

99.99 %

วิจัย และพัฒนา

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ลงทุนธุรกิจอื่น

38.58 %

EMH
AAB

EWM

จาหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักร
และอื่นๆ ที่เกี่ย วข้อง

99.99 %

54.99 %

99.97 %

กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
พัฒนา
ผลิตและจาหน่ายแบตเตอรี่

ธุรกิจอื่น
กาจัดขยะครัวเรือน
ขยะอุตสาหกรรม และขยะอื่นๆ
ทุกประเภท
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99.99 %

99.99 %

WTSP

ESN

99.90 %

SU97
99.99 %

99.99 %

BJRD

99.99 %

TWF

BCD

SUSO
51.00 %

99.99 %

NWP

ESLO

PND

99.99 %

49.00 %

EWHK2

99.99 %

AI

100.00 %

99.99 %

EWHK3

36.04 %

99.99 %

99.99 %

บริษัทย่อย (ทางตรง)

SWF

CRL

บริษัทร่วม

40.00 %

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

TFTH

1. SWM

: บริษทั สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จากัด

12. Wan Meng

: Wan Meng Precision Co., Ltd.

23. MMR : บริษทั ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จากัด

2. EWM

: บริษทั อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ จากัด

13. EA Con Dao

: EA Con Dao (SG) PTE. LTD.

3. ESM

: บริษทั เอ็นเนอร์จี โซลูชนั่ เมเนจเมนท์ จากัด

14. BVI Holding

: EA BVI Holding Limited

4. EMH

: บริษทั อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จากัด

15. BVI 1

บริษัทย่อย (ทางอ้อม)
กิจการร่วมค้า

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

34. ESL

: บริษทั อีเอ โซล่า ลาปาง จากัด

44. WPGS : บริษทั ลม ก้าวหน้า จากัด

24. EBR : บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช จากัด

35. ESP

: บริษทั อีเอ โซล่า พิษณุโลก จากัด

45. BJRD : บริษทั เบญจรัตน์ พัฒนา จากัด

25. EMN : บริษทั พลังงานมหานคร จากัด

36. EWHK 2 : บริษทั อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2 จากัด

46. PND : บริษทั โป่งนก พัฒนา จากัด

: EA (BVI) 1 Limited

26. POP : บริษทั เปย์ป๊อป จากัด

37. AI

47. WTSP : บริษทั ลม ทศภูมิ จากัด

: บริษทั แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จากัด

5. AAB

: บริษทั แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จากัด

16. BVI 2

: EA (BVI) 2 Limited

27. EAST : บริษทั อีเอ สเตชัน่ จากัด

38. EWHK 3 : บริษทั อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จากัด

6. NEX

: บริษทั เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน)

17. Sun Field

: Sun Field Investment Co., Ltd.

28. EBI

39. SWF

: บริษทั ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม (1) จากัด

49. ESN : บริษทั อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด

7. MMC

: บริษทั ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชัน่ จากัด

18. AMITA-Taiwan : AMITA TECHNOLOGIES INC.

29. EPN : บริษทั อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค จากัด

40. TFTH

: บริษทั ทีเอฟ เทค โฮลดิง้ จากัด

50. TWF : บริษทั เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จากัด

8. EV Now

: บริษทั อีวีนาว จากัด

19. AMITA-SG

: Amita New Technology PTE.LTD.

30. LPD : บริษทั ลาภภักดีปาล์ม จากัด

41. WNYK

: บริษทั ลม นายางกลัก จากัด

51. SU97 : บริษทั สุรชัย (1997) จากัด

9. EST

: บริษทั อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จากัด

20. AMITA-TH

: บริษทั อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด

31. CET : บริษทั คอมไบน์ เอ็นเนอร์ยี่ เทค จากัด

42. NYKD

: บริษทั นายางกลัก พัฒนา จากัด

52. SUSO : บริษทั สุรชัย โซล่าร์ (1997) จากัด

10. CRL

: บริษทั เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์ จากัด

21. EMMA

: บริษทั เอ็มมา คอร์ปอเรชัน่ จากัด

32. KJD : บริษทั กาญจนดิษฐ์น้ามันปาล์ม จากัด

43. NWP

: บริษทั นายางกลัก พลังลม จากัด

53. ESLO : บริษทั อีเอ โซล่า จากัด

: บริษทั กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จากัด

33. ERH : บริษทั อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง จากัด

11. Atess Power : Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. 22. GTR

: บริษทั อีเอ ไบโอ อินโนเวชัน่ จากัด
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48. BCD : บริษทั บ้านชวน พัฒนา จากัด
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
รายได้หลักของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล ได้แก่ น้ามันไบโอดีเซล กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม และเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า และรายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี
ดาเนิ น การ โดย /
ปร ะเภทร ายได้

สั ดส่ ว นการ ถื อ หุ้ น
ของบริ ษัท ฯ /*

ปี 2563
ล้ านบาท

ปี 2562

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2561

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

กลุ่มธุ ร กิ จ ไบโอดีเ ซล
1. น้ำมันไบโอดีเซล

EA

5,407.48

31.66

3,423.24

22.89

3,194.23

25.57

2. กลีเซอรีนบริสุทธิ์

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. น้ำมันปำล์มดิบ

LPD, KJD

548.99

3.21

-

6,263.35

36.67

3,677.68

24.59

3,511.15

28.11

-

-

-

กลุ่มธุ ร กิ จ โร งงานไฟฟ้ าพลั งงานหมุน เวี ย น
5. กระแสไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

ESLO, ESN, ESL, ESP

1,993.05

11.59

2,061.64

13.79

1,934.12

15.49

6. กระแสไฟฟ้ำพลังงำนลม

EWHK3, PND, BJRD,

1,975.60

11.49

2,148.29

14.37

802.48

6.43

7. กระแสไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ

NYKD, NWP, BCD
KJD

8.62

0.05

-

-

-

-

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

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

894.58

7.16

0.46

43.69

0.35

14,954.54 100.00

12,490.23

100.00

8. เงินอุดหนุนส่วนเพิม่ รำคำรับซือไฟฟ้ำ
กลุ่มธุ ร กิ จ อื่ น
9. รำยได้จำกกำรให้บริกำรอืน่ ๆ

Amita -TH, ESM

ร ายได้จ ากการ ขายและบริ การ
10. ก้ำไรทำงบัญชีทเี่ กิดจำกกำรรวมธุรกิจ

-

11. รำยได้อนื่
ร ายได้ร วม
ส่ว นแบ่ง กาไร (ข าดทุ น ) จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและส่ว นได้

-

119.58

0.70

17,199.14

100.27

(61.05)

67.67

-

(14.26)

(6.31)

เสีย ในการร่ ว มค้ า

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 ลาปาง (ESL) :
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก (ESP) :
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 (EWHK3) :

บจก. บ้านชวน พัฒนา (BCD) :

บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บจก. โป่งนก พัฒนา (PND) :

บจก. ลาภภักดีปาล์ม (LPD) :

บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 74.99

บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา (BJRD) :

บจก. กาญจนดิษฐ์นามันปาล์ม (KJD) :

บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00
บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) (Amita-TH):
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

สวนที่
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บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ (ESM) :
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

…………………………………. รับรองความถูกตอง
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2.1 กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
บริ ษั ทฯ ด้ าเนิ นธุ รกิ จเป็ นผู้ ผลิ ตและจ้ าหน่ ายน้ ามั นไบโอดี เซล
(“B100”) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ค้าน้ามัน ตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการค้า
น้ามันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 จากกระทรวงพลังงาน (ผู้ค้าน้ามันที่มี
ปริมาณการค้าน้ามันเชือเพลิงแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิด ปี
ละตังแต่ 100,000 เมตริกตัน หรือประมาณ 120 ล้านลิตรขึนไป)
และนอกจากการผลิต B100 แล้ว บริษัทฯ ยังได้ท้าการวิจัย และ
พัฒนาปาล์มดิบเพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วย
ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material
: PCM) ซึ่งด้าเนินการผลิตโดยผ่านบริษัทย่อย - บจก. อีเอ ไบโอ
อินโนเวชั่น ซึ่งสาร PCM ก้าลังได้รับความสนใจในหลายๆ ประเทศ
ที่ต้องการผลักดันเรื่องการลดใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานได้อย่าง
คุ้มค่าที่สุด PCM จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดมีความต้องการมากขึน
ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มดิบให้สูงขึน และช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มดิบ
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ไบโอดีเซล (B100)
ไบโอดี เ ซล (B100) คื อ เชื อเพลิ ง ทดแทนประเภทดี เ ซลจาก
ธรรมชาติที่ผลิตได้จากน้ามันพืชและไขมันสัตว์ ส่วนใหญ่จะผลิต
จากผลิตภัณฑ์ปาล์ ม เช่น น้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil :
CPO) น้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (Refined Bleached Deodorized
Palm Oil : RBD) สเตียรีน (Stearine) น้ามาผ่านกระบวนการทาง
เคมี ที่ เรี ยกว่ า ทรานส์ เอสเตอริ ฟิ เคชั่ น (Transesterification
Process) โดยท้ าปฏิ กิ ริ ยากั บแอลกอฮอล์ (Ethanol หรื อ
Methanol) และมีด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) จะได้ผลิตผลเป็นเอสเตอร์ (Ester) ซึ่งจะเรียกชนิด
ของไบโอดีเซลแบบเอสเตอร์นีตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ใน
การท้ า ปฏิ กิ ริ ย า ไบโอดี เ ซลชนิ ด เอสเตอร์ นี มี คุ ณ สมบั ติ ที่
เหมือนกับน้ามันดีเซลมากที่สุด เพราะไม่มีปญญหากับเครื่องยนต์
กรณีใช้ทดแทนน้ามันดีเซลได้โดยตรง เรียกว่า B100 กรณีน้าไป
ผสมกับน้ามันดีเซลหมุนเร็ว จะเรียกตามสัดส่วนในการผสม เช่น
B7 คือผสม B100 ในสัดส่วน 7%, B10 คือผสม B100 ใน
สัดส่วน 10%

สวนที่
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กลีเซอรีนบริสุทธิ์
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine) มีลักษณะเป็นของเหลว
ใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสหวาน สามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์
และน้าแต่ไม่ละลายในไขมัน เนื่องจากกลีเซอรีนมีคุณสมบัติทาง
เคมี ที่ ห ลากหลายจึ ง สามารถน้ า ไปใช้ เ ป็ น สารตั งต้ น ในการ
สังเคราะห์สารเคมีอื่นๆ ได้ โดยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา
เครื่องส้าอาง สบู่ เป็นต้น กลีเซอรีนบริสุทธิ์เกิดจากการน้ากลี
เซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลมาผ่านกระบวนการกลั่นกลีเซอรีน (Glycerine Refining
Process) จนได้เป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Purified Glycerine)
และเป็นผลิตภัณฑ์ชนิ ดหนึ่งของบริษัทฯ ที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด ทังในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามารถน้าไปเป็น
สารตั งต้ น ในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ได้ ห ลากหลาย เช่ น สิ น ค้ า
เวชภั ณ ฑ์ เครื่ อ งส้ า อาง สบู่ โลชั่ น ตลอดจนสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ้ าวัน เช่ น ยาสีฟญ น เป็นต้ น ซึ่ งปญจ จุบัน กลี เซอรีน มี
ก้าลังการผลิตอยู่ที่ 80 ตันต่อวัน
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
นอกจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว บริ ษั ท ฯ ยั ง มี
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต B100 ได้แก่ กลีเซอรีนดิบ (Raw Glycerine) ซึ่งเป็นของเหลวสีส้ม ละลายใน
แอลกอฮอล์และน้า, กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA)
เป็ น ไขมั น เหลวสี เ ข้ ม สามารถน้ า ไปใช้ ผ สมในอุ ต สาหกรรม
อาหารสั ต ว์ แ ละอื่ น ๆ ได้ ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการกลั่น น้ามันปาล์ม ได้ แก่ 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 เสือผ้า เป็นต้น PCM ให้ผลประโยชน์ใน
เรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน ในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท
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เช่น อาคารและการก่อสร้าง, ขนส่ง, อุตสาหกรรมความเย็น,
เสือผ้ า, บรรจุ ภัณฑ์ และอื่นๆ ที่ต้อ งการให้ค งความร้อ นและ
ความเย็นที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนัน PCM บางอย่างมาจาก
แหล่งชีวภาพ (Bio based) ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้
PCM เพื่อเป็นระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้คุณสมบัติของความ
ร้อนแฝง (Latent heat) นัน จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเป็น
อย่างยิ่งในการกักเก็บพลังงาน

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ ได้แก่ สิทธิประโยชน์จาก
คณะกรรมการส่ งเสริม การลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมการลงทุน ดังนี

ประเภทสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ประเภทกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม
1. กิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์
2. กิจการผลิตไบโอดีเซล
3. กิจการผลิตน้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD)
4. กิจการผลิตเคมีชีวภาพ จากผลผลิตการเกษตร
(สารเปลี่ยนสถานะ (PCM))

เลขที่
บัตรส่งเสริม
1657(2)/2551
2037(2)/2554/1
2182(9)/2551
1889(2)/2554
63-052-1-18-1-0

กาลังการผลิต
ที่ได้รับการส่งเสริม
24,000 ตันต่อปี
124,800 ตันต่อปี
289 ล้านลิตรต่อปี
178,200 ตันต่อปี
16,812 ตันต่อปี

วันที่
ได้รับการอนุมัติ
12 พฤษภาคม 2551
11 กรกฎาคม 2554
6 พฤษภาคม 2558
24 พฤศจิกายน 2560
14 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : /1 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเช่นเดียวกับกิจการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ตามเลขที่บัตรส่งเสริม 1657(2)/2551

นอกจากนี บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการผลิตน้ามัน
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 ทังนีมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามข้อก้าหนด กฎหมาย เพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการท้างานที่ดี พนักงานมีความปลอดภัยในการ
ท้ า งานและแสดงถึ งความมุ่ งมั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม
สิ่งแวดล้ อมทั งภายในและภายนอก สร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี ให้ แก่
องค์กร

สวนที่

หนา

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาด
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจ้ า หน่ า ยไบโอดี เ ซล (B100) ที่ มี
คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานตามประกาศของกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน
กระทรวงพลังงานและมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การให้ ค วามส้ า คั ญ ต่ อ การค้ น คว้ า และวิ จั ย
(Research & Development : R&D) มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ทังนีเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ในระยะ
ยาว พร้ อ มทั งการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ให้ ส ามารถสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าได้
บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทุกครัง
โดยมีการเก็บตัวอย่างจากถังผลิตทุกถัง เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าหากพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการน้าสินค้าดังกล่าว
เข้ากระบวนการผลิตใหม่ (Reprocess) ก่อนที่สินค้าจะถูกเก็บใน
ถั ง เก็ บ สิ น ค้ า ส้ า เร็ จ รู ป สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วจะต้ อ งผ่ า นคุ ณ ภาพ
มาตรฐานตามที่ก้าหนด พร้อมกันนีบริษัทฯ ยังมีห้อง Lab เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยการสุ่มตัวอย่างสินค้า ซึ่งจะเพิ่มความ
มั่นใจให้กับลูกค้า
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2. กลยุทธ์ด้านการกาหนดราคาขาย (Price)
บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายในการตังราคาขายสินค้าดังต่อไปนี
(1) นามันไบโอดีเซล (B100)
ราคาขายน้ามั นไบโอดี เซล (B100) โดยทั่ว ไปในตลาดจะ
อ้างอิ งจากราคาประกาศของส้ านัก งานนโยบายและแผน
พลังงาน(หรือเรียกว่า “ราคาประกาศ”) ซึ่งมีการประกาศ
ราคาเป็นรายสัปดาห์ โดยราคาประกาศจะขึนอยู่กับอุปสงค์
และอุ ป ทานของตลาดโดยรวมในขณะนั น ซึ่งบริษั ท ฯ ไม่
สามารถก้าหนดราคาขายดังกล่าวได้เอง ทังนีการก้าหนด
นโยบายการขายไบโอดีเซลของบริษัทฯ เป็นราคาที่ไม่ต่้ากว่า
ราคาประกาศ ลบด้วยส่วนลดตามนโยบายของบริษัทฯ ที่
ก้าหนดไว้ ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ส่วนลดราคาขายในแต่ละ
ช่วงตามระยะ เวลาสัญญาการขายสินค้า และเมื่อสัญญา
ที่ มี กั บ ลู ก ค้ า ใกล้ ถึ ง วั น หมดอายุ บริ ษั ท ฯ จะมี ก ารเสนอ
ขายไบโอดี เ ซล (Bid) โดยการพิ จ ารณาให้ ส่ ว นลดจาก
ราคาไบโอดีเซลที่ประกาศโดยหน่วยงานภาครัฐแก่ลูกค้าราย
ใหญ่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่ออายุสัญญาซือขายต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากมีความจ้าเป็นต้องขายสินค้าในราคาต่้า
กว่ า นโยบายที่ ก้ า หนดไว้ บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการท้ารายการทุก
ครัง
(2) กลีเซอรีนบริสุทธิ์
ราคาขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ จะอ้างอิงจากราคา ICIS (ICIS
Pricing) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานอ้างอิงส้าหรับสินค้าเคมีและ
พลังงานในตลาดโลก โดยบริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายการ
ขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ที่ราคาไม่ต่้ากว่าราคา ICIS ลบด้วย
ส่วนลดตามนโยบายที่ก้าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีความ
จ้า เป็ นต้ องขายสิ น ค้า ในราคาต่้า กว่ า นโยบายที่ก้ าหนดไว้
บริษัท ฯ จะต้อ งเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติการท้ารายการทุกครัง
(3) ผลิตภัณฑ์พลอยได้
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้
ก้าหนดนโยบายการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตามราคาตลาด
และคุณภาพที่เหมาะสม

สวนที่

หนา

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
บริ ษั ท ฯ มี ก ารขายน้ า มั น ไบโอดี เ ซลโดยผ่ า นช่ อ งทางการจั ด
จ้าหน่ายตรงไปยังผู้ค้าน้ามันรายใหญ่ โดยมีฝ่ายขายและวางแผน
การตลาดของบริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อโดยตรง นอกจากนี บริษัทฯ
อาจท้าการตลาดโดยจ้าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่โดย ให้
ส่วนลดมากขึน เพื่อ เพิ่มปริมาณขายสินค้ ามากขึน และท้าให้
ต้ น ทุ น การผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยต่้ า ลงจากการประหยั ด ต่ อ ขนาด
(Economies of scale) ส้ า หรั บ การขายกลี เ ซอรี น บริ สุ ท ธิ์
บริ ษั ท ฯ จะขายสิ น ค้ า ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ทั งในประเทศและ
ต่ า งประเทศที่ ใ ช้ ก ลี เ ซอรี น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต หรื อ
กลุ่มลูกค้าที่ผลิตและจ้าหน่ายเคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค
เป็ น ต้ น โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด จ้ า หน่ า ยกลี เ ซอรี น บริ สุ ท ธิ์
ไปยั ง ต่ า งประเทศ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พาตลาด
ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว
4. กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริษัทฯ ได้ด้าเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดย
การรักษาคุณภาพในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการ
พัฒนาการด้าเนินการ และขอรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการด้าเนินกิจการ ในขณะเดียวกัน
ก็พยายามขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้เพิ่มมากขึน
นอกจากนีไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยวาง
แผนการขนส่งล่วงหน้าร่วมกับลูกค้าทังปริมาณสินค้า วันที่ และ
เวลาในการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าแล้วนัน
บริษัทฯ ยังมีความสามารถส่งสินค้าให้ได้ตามปริมาณและตรงต่อ
เวลาตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการวางแผนการผลิต
รวมถึงการวางแผนการจั ดซื อของบริ ษัทฯ ให้มี ประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุดอีกด้วย
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ในส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี
(1) นามันไบโอดีเซล (B100)
เป็ น การขายในประเทศทั งหมด โดยกลุ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ของ
บริษัทฯ คือ ผู้ค้าน้ามันเชือเพลิงตามมาตรา 7 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้ค้าน้ามันรายใหญ่ของประเทศ (Major Oil) และ ผู้ค้า
น้ามันเชือเพลิงตามมาตรา 10 โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ มีการ
ท้าสัญญาการขายไบโอดีเซลให้กับลูกค้ารายใหญ่ โดยมีอายุ
สัญญาครังละ 3 เดือน ถึงสูงสุดไม่ เกิน 3 ปี โดยมากกว่ า
ร้อยละ 99 ของมูลค่าการจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซลทังหมด
เป็นการจ้าหน่ ายน้ามันไบโอดีเซลให้กับกลุ่ มผู้ค้าน้ามันราย
ใหญ่ของประเทศ

(2) กลีเซอรีนบริสุทธิ์

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ เป็นสินค้าที่สามารถแบ่งได้หลายเกรดตาม
ความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีน โดยกลีเซอรีนที่ บริษัทฯ ผลิต
ได้มีความบริสุทธิ์อยู่ในช่วงร้อยละ 99.50 - 99.85 (หาก
กลีเซอรีนมีความบริสุทธิ์ตังแต่ร้อยละ 99.50 ขึนไปจะจัดอยู่
ในระดับ Pharmaceutical Grade) โดยกลุ่มลูกค้ากลีเซอรี
นบริสุทธิ์นี มีทังในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2563
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ในประเทศมี สั ดส่ วนรายได้ อยู่ ที่ 89.80% และ
ต่างประเทศ 10.20% เช่น ประเทศสิงคโปร์ ที่ใช้กลีเซอรีน
เป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือกลุ่มลูกค้าที่ผลิตและจ้าหน่าย
เคมีภัณฑ์
(3) ผลิตภัณฑ์พลอยได้
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือ บริษัทผลิตและจ้าหน่ายสินค้า
เคมีภัณฑ์ ทังในประเทศและต่างประเทศ
(4) สารเปลี่ยนสถานะ (PCM)
กลุ่มลูกค้า ของบริษั ทฯ คือบริษัทผู้ผลิต วัสดุก่อสร้าง และ
ผู้ผลิตเส้นใย ทังในประเทศและต่างประเทศ

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล
ส้าหรับปี 2563 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศรายชื่อผู้ผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ได้รับ
ความเห็นชอบการจ้าหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ้าหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงาน รวมก้าลังการผลิตทังสิน 8,532,242 ลิตรต่อวัน โดย
บริษัทแต่ละรายมีก้าลังผลิตดังนี
ลาดับที่
1
2

สวนที่

บริษัท
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ้ากัด
(มหาชน)
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ้ากัด

3

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ้ากัด
(มหาชน)

4
5

บริษัท นิว ไบโอดีเซล จ้ากัด
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ้ากัด

6

บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จ้ากัด

หนา

กาลังการผลิต
สถานที่ตังโรงงาน
(ลิตร/วัน)
600,000
55/2 หมู่ที่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
1,000,000 28 หมู่ที่ 9 ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
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
1,000,000 23 หมู่ที่ 6 ต.เสวียต อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
630,000
321 หมู่ที่5 ถ.เพชรเกษม ต.ข้างแรก อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
200,000
217 หมู่ที่ 15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
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บริษท
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ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลาดับที่

บริษัท

7

บริษัท น้ามันพืชปทุม จ้ากัด

8

บริษัท วีระสุวรรณ จ้ากัด

9
10

บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จ้ากัด
บริษัท ตรังน้ามันปาล์ม จ้ากัด

11

บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จ้ากัด

12

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด
(มหาชน)
บริษัท พลังงานสุขสมบูรณ์ จ้ากัด
รวม

13

กาลังการผลิต
สถานที่ตังโรงงาน
(ลิตร/วัน)
1,800,000 29/3 หมู่ที่ 6 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
200,000
53/6 หมู่ที่ 5 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาตี อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
150,000
8/1 หมู่ที่ 11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
100,000
168 หมู่ที่ 1 ถ.ตรัง-สีเกา ต.นาเมืองเพชร อ.สีเกา
จ.ตรัง 92000
30,000
150 หมู่ที่ 13 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา
จ.เมืองนครราชสีมา 30280
650,000
507 หมู่ที่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-นครราชสีมา ต.หนองกี่
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
450,000
110 หมู่ที่ 4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
8,532,242
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

อ้างอิงข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (http://www.doeb.go.th/info/data/dataoil/Methyl-ester.pdf)

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในส่วนการจัดหาวัตถุดิบส้าหรับการผลิต B100 นัน บริษัทฯ ได้
ตระหนักถึงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซือให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และ
มีข้อมูลจากฝ่ายผลิตส้าหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ทังนี เพื่อให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
 นามันปาล์มดิบ (CPO) ไขนามันปาล์ม (Stearin) และ
นามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD)
น้ามันปาล์มดิบ (CPO) ไขน้ามันปาล์ม (Stearine) และ น้ามัน
ปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBD) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไบโอ
ดีเซลซึ่งบริษัทฯ จัดซือตรงจากผู้จัดหาวัตถุดิบ (supplier) หลาย
รายซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ามันพืช หรือ โรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
ดิ บ หรื อ ผู้ จ้ า หน่ า ยน้ า มั น ปาล์ ม บริ สุ ท ธิ์ ที่ มี โ รงงานกระจาย
ตามแต่ ล ะภาค เช่ น ภาคใต้ ภาคตะวั น ออกภาคกลาง เพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ผลผลิตที่ได้ในแต่ละภาคไม่เพียงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการหรื อ ออกไม่ ต รงตามฤดู ก าล ปญ จ จุ บั น น้ า มั น
ปาล์ ม ดิ บ ซึ่ งเป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ มี ผู้ จั ด จ้ า หน่ า ยใน
ประเทศประกอบด้วย โรงหีบน้ามันปาล์มดิบมากกว่า 100 ราย
โดยบริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดจ้าหน่ายที่มีชื่อเสีย ง

สวนที่

หนา

และน่าเชื่อถื อเป็ นคู่ค้ ากว่ า 30 ราย ที่ผ่ านมาบริ ษัทฯ ไม่ เคย
ประสบปญ ญ หาในการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ และยั ง มี ก ารพั ฒ นา
กระบวนการผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ ส ามารถใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่
หลากหลายในการผลิต B100 ได้ เช่น การน้ากรดไขมันปาล์ม
(PFAD) และกรดไขมันอิสระ (FFA) มาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
อีกทังยังลดความเสี่ยงหากราคาวัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคา
ผันผวนมากจนเกินไปอีกด้วย
ทังนีนโยบายการพิจารณาการจัดซือวัตถุดิบหลักข้างต้น
ในการผลิตไบโอดีเซล เป็นการพิจารณาจากปริมาณการส้ารอง
ตามข้ อ ก้ า หนดของผู้ ค้ า น้ า มั น ตามมาตรา 7 ประกอบกั บ
แผนการขายล่วงหน้า โดยค้านึงถึงความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ
สภาวะตลาด ราคาประกาศของส้ านั ก งานนโยบายและแผน
พลังงานในขณะนันประกอบการพิจารณาการจัดซือของบริษัทฯ
 เมทานอล (Methanol)
เมทานอล เป็ น สารที่ ใ ส่ ใ นกระบวนกา รท้ า ปฏิ กิ ริ ย าใน
กระบวนการ ทรานส์ เอสเทอริ ฟิเ คชั่ น (Transesterification)
โดยจัดซือจากผู้จ้าหน่ายสารเคมีในประเทศ
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

 สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)
สารเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า (Catalyst) ส้ า หรั บ ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต
ไบโอดีเซล ได้แก่ โซเดียมเมทาเลต (Sodium Methylate) เพื่อท้า
การเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าในกระบวนการทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เ คชั่ น
(Transesterification) โดยจัดซือสารเร่งปฏิกิริยาจากผู้ผลิตและ
จ้าหน่ายเคมีภัณฑ์ในประเทศ
 ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)
บริษัทฯ ใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ในการท้าให้กลี
เซอรี น ใส โดยจั ด ซื อถ่ า นกั ม มั น ต์ จ ากผู้ จ้ า หน่ า ยเคมี ภั ณ ฑ์ ใ น
ประเทศ
 นามันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Palm Oil)
น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
PCM ซึ่งกลุ่มบริษัทซือตรงจากผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) หลาย
ราย ทังใน ภาคตะวันออก และภาคใต้

2.2 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ส้าหรับกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ได้ขยาย
การด้ าเนิน ธุร กิจ ไปยังโรงผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั งงานแสงอาทิ ต ย์
และโรงผลิต ไฟฟ้ า จากพลั งงานลม เพื่อ เป็ น การใช้ ทรั พ ยากร
ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดการ
พึ่ ง พาการน้ า เข้ า พลั ง งาน และเพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น คงทางด้ า น
พลังงาน โดยปญจจุบันโรงไฟฟ้าทีก่ ลุ่มบริษัท ด้าเนินงานอยู่จ้านวน
12 โครงการ ได้แก่
(1) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน 4
โครงการ รวมขนาดก้าลังการผลิต 278 เมกะวัตต์
(2) โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม จ้านวน 8 โครงการ
รวมขนาดก้าลังการผลิต 386 เมกะวัตต์

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


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน 4 โครงการ ขนาดก้าลังการผลิตรวม 278 เมกะวัตต์ ซึ่งได้
เปิดด้าเนินการในเชิงพาณิชย์ทังหมดแล้ว ดังนี
ชื่อโครงการ
โครงการ อีเอ โซล่าร์ ฟาร์ม
อ้าเภอพัฒนานิคม / จังหวัดลพบุรี
โครงการ 1
อ้าเภอตาคลี / จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ 2
อ้าเภอเมืองล้าปาง / จังหวัดล้าปาง
โครงการ 3
อ้าเภอพรหมพิราม / จังหวัดพิษณุโลก
รวมขนาดกาลังการผลิต

สวนที่

หนา

ขนาดกาลังการผลิต
8 เมกะวัตต์
90 เมกะวัตต์
90 เมกะวัตต์
90 เมกะวัตต์

สถานะโครงการ
จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555
จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตังแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556
จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตังแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

278 เมกะวัตต์
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(1.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ / จังหวัดลพบุรี
 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP)
โครงการตังอยู่เลขที่ 188, 188/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูม
แม่ น้ า ป่ า สั ก (ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ต้ า บล
พัฒนานิคม อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนือที่รวม
ประมาณ 315 ไร่
 ท้าสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่า กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ก้าหนดระยะเวลา 5 ปี
และต่อเนื่องครังละ 5 ปี โดยอั ตโนมัติ และมีผลใช้บั งคั บ
จนกว่าจะมีการยุติสัญญา
 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) จาก พลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8
บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจาก
วันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (COD) ตามประกาศการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เรื่องการก้าหนดส่ว นเพิ่มราคารับซือไฟฟ้าส้าหรับ
ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก มากจากพลั ง งานหมุ น เวี ย นตาม
มติคณะกรรมการ - นโยบายพลังงานแห่งชาติ ลงวั นที่ 9
มีนาคม 2552
(2.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ / จังหวัดนครสวรรค์
 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ โดยเป็น
โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP)
โครงการตังอยู่เลขที่ 99/9, 99/10 หมู่ที่ 5 ต้าบลหัวหวาย
อ้ า เภอตาคลี จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี เ นื อที่ ร วมประมาณ
1,810 ไร่
 ท้าสัญญาซือขายไฟฟ้ า (PPA) ระหว่า งบจก. อีเอ โซล่ า
นครสวรรค์ กั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
(“กฟผ.”) อายุสัญญา 5 ปี และสามารถต่ออายุออกไปได้
คราวละ 5 ปี โดย
 คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยที่ ป ระสงค์ จ ะต่ อ อายุ สั ญ ญาต้ อ งแจ้ ง เป็ น
หนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ า
30 วันก่อนครบก้าหนดอายุสัญญา
 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้า ขนาดเล็ ก (SPP) จากพลั งงานหมุน เวีย นในอัต รา
6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10
ปี นับจากวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (COD)
สวนที่

หนา

(3.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ / จังหวัดลาปาง
 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า ล้าปาง โดยเป็นโรง
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP)
โครงการตังอยู่ ที่ต้าบลบ้านเอือม, ต้าบลบ้านเป้า อ้าเภอ
เมืองล้าปาง และครอบคลุมพืนที่ต้าบลหนองหล่ม อ้าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง มีเนือที่รวมประมาณ 2,477 ไร่
 ท้าสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่า
ล้าปาง กับ กฟผ. อายุสัญญา 5 ปี และสามารถต่ออายุ
ออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่อ
อายุ สั ญ ญาต้ อ งแจ้ งเป็ น หนั งสื อ ให้ คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก้าหนดอายุ
สัญญา
 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ส้าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้า ขนาดเล็ก (SPP) จากพลั งงานหมุ นเวีย นในอัต รา
6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10
ปี นับจากวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (COD)
(4.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ / จังหวัดลาพิษณุโลก
 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก โดยเป็น
โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP)
โครงการตังอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 11 ต้าบลมะต้อง อ้าเภอ
พรหม-พิ ร าม จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี เ นื อที่ ร วมประมาณ
2,230 ไร่
 ท้าสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ โซล่ า
พิษณุโลก กับ กฟผ. อายุสัญญา 5 ปี และสามารถต่ออายุ
ออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่อ
อายุ สัญญาต้อ งแจ้ งเป็ นหนั งสือ ให้ คู่สัญ ญาอี กฝ่า ยหนึ่ ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก้าหนดอายุ
สัญญา
 ได้ รั บ ส่ ว นส่ ว นเพิ่ ม ราคารั บ ซื อไฟฟ้ า (Adder) ส้ า หรั บ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียนใน
อั ต รา 6.50 บาทต่ อ กิ โ ลวั ต ต์ ชั่ ว โมง โดยมี ร ะยะเวลา
สนับสนุน 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นต้นซือขายไฟฟ้า (COD)

ส่วนที่ 1 (2) หน้าที่ 20

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน ได้แก่ สิทธิประโยชน์ประเภท 7.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมทังสิน 4 โครงการ ดังนี

1.
2.
3.
4.

โครงการที่ได้รับ
การส่งเสริม
โครงการ อีเอ โซล่าร์ ฟาร์ม / จังหวัดลพบุรี
โครงการ 1 / จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ 2 / จังหวัดล้าปาง
โครงการ 3 / จังหวัดพิษณุโลก

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

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



โรงไฟฟ้าพลังงานลม
ผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานลม จ้านวน 8 โครงการ ขนาดก้าลังการผลิตรวม 386 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เปิด
ด้าเนินการในเชิงพาณิชย์ทังหมดแล้ว ดังนี
(1.) โครงการหาดกังหัน 1-3 : มีจานวน 3 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต์
ชื่อโครงการ
โครงการหาดกังหัน 1
อ้าเภอระโนด / จังหวัดสงขลา
โครงการหาดกังหัน 2
อ้าเภอหัวไทร / จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการหาดกังหัน 3
อ้าเภอปากพนัง / จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมขนาดกาลังการผลิต





สวนที่

ขนาดกาลังการผลิต
36 เมกะวัตต์
45 เมกะวัตต์
45 เมกะวัตต์
126 เมกะวัตต์

ด้าเนินธุรกิจทัง 3 โครงการภายใต้ บจก. อีเอ วินด์ หาด
กังหัน 3 โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power
Product : SPP) โครงการตังอยู่ที่อ้าเภอหัวไทร, อ้าเภอ
ปากพนั ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และอ้ า เภอระโนด
จังหวัดสงขลา
ลงนามในสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง บจก. อีเอ
วิน ด์ หาดกั งหั น 3 กั บ กฟผ. มี ก้ า หนดระยะเวลา 5 ปี
และสามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญา
ฝ่า ยที่ ป ระสงค์ จ ะต่อ อายุ สั ญญาต้ อ งแจ้ งเป็ น หนั งสื อ ให้
คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ งทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วั น
ก่อนครบก้าหนดอายุสัญญา

หนา

สถานะโครงการ
จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตังแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560
จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2560
จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตังแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560





ส่วนที่ 1 (2) หน้าที่ 21

ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50
บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับ
จากวันเริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (Commercial Operation
Date : COD)
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุ น (BOI) ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ส้ า หรั บ ก้ า ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การเป็ น
ระยะเวลา 8 ปี และหลังจานันจะได้รับการลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล ส้าหรับก้าไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

(2.) โครงการหนุมาน 1,5,8,9,10 : มีจานวน 5 โครงการ ขนาดกาลังการผลิตรวม 260 เมกะวัตต์
ชื่อโครงการ
โครงการหนุมาน 1
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 5
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 8
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 9
อ้าเภอเทพสถิต, อ้าเภอหนองบัวระเหว/
จังหวัดชัยภูมิ
โครงการหนุมาน 10
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ / จังหวัดชัยภูมิ
รวมขนาดกาลังการผลิต

ขนาดกาลังการผลิต
45 เมกะวัตต์
48 เมกะวัตต์
45 เมกะวัตต์
42 เมกะวัตต์

80 เมกะวัตต์

สถานะ/ความคืบหน้าโครงการ
จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตังแต่วันที่ 25 มกราคม 2562
จ้าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ (COD)
ตังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562
จ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตังแต่วันที่ 25 มกราคม 2562
จ้าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ (COD)
ตังแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562
จ้าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ (COD)
ตังแต่วันที่ 13 เมษายน 2562

260 เมกะวัตต์

 ด้าเนินธุรกิจภายใต้ 5 บริษัทย่ อย (ทางอ้อม) ของบริษัทฯ

 ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาท

โดยเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Product :
SPP) โครงการตังอยู่ที่ อ้าเภอเทพสถิต, อ้าเภอหนองบัวระ
เหว และอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 ลงนามในสัญญาซือขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่าง 5 บริษัทย่อย
ทางอ้อมของบริษัทฯ กับ กฟผ. มีก้าหนดระยะเวลา 5 ปี
และสามารถต่ออายุออกไปได้คราวละ 5 ปี โดยคู่สัญญาฝ่าย
ที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญา
อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วั น ก่ อ นครบ
ก้าหนดอายุสัญญา

ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง มีระยะเวลาสนับสนุน 10 ปีนับจากวัน
เริ่มต้นซือขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date :
COD)
 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน (BOI) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับก้าไร
สุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี และ
หลั ง จากนั นจะได้ รั บ การลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ส้าหรับก้าไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา 5 ปี

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม
ส้าหรับสิทธิประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานลมได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
ได้แก่ สิทธิประโยชน์ประเภท 7.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานลม จ้านวน 8 โครงการ ดังนี
โครงการที่ได้รับ
การส่งเสริม
1. โครงการหาดกังหัน 1
อ้าเภอระโนด/ จังหวัดสงขลา
2. โครงการหาดกังหัน 2
อ้าเภอหัวไทร/ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. โครงการหาดกังหัน 3
อ้าเภอปากพนัง/ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สวนที่

หนา

เลขที่
บัตรส่งเสริม
1702(1)/2558

วันที่
ได้รับการอนุมัติ
12 กุมภาพันธ์ 2558

1701(1)/2558

12 กุมภาพันธ์ 2558

1703(1)/2558

12 กุมภาพันธ์ 2558
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โครงการที่ได้รับ
การส่งเสริม
4. โครงการหนุมาน 1
อ้าเภอเทพสถิต / จังหวัดชัยภูมิ
5. โครงการหนุมาน 5
อ้าเภอเทพสถิต/ จังหวัดชัยภูมิ
6. โครงการหนุมาน 8
อ้าเภอเทพสถิต/ จังหวัดชัยภูมิ
7. โครงการหนุมาน 9
อ้าเภอเทพสถิต, อ้าเภอหนองบัวระเหว/ จังหวัดชัยภูมิ
8. โครงการหนุมาน 10
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์/ จังหวัดชัยภูมิ

เลขที่
บัตรส่งเสริม
60-0055-0-13-2-0

วันที่
ได้รับการอนุมัติ
12 กุมภาพันธ์ 2558

60-0051-0-13-2-0

12 กุมภาพันธ์ 2558

60-0052-0-13-2-0

12 กุมภาพันธ์ 2558

60-0053-0-13-2-0

12 กุมภาพันธ์ 2558

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)
เพื่อให้มีความมั่นคงครอบคลุมทังระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง
ไฟฟ้า และระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า รายพืนที่ และตอบสนอง
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความ
มั่นคงในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตด้าน
พลังงาน
2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy)
ต้องค้านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่้าเพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะยาว รวมถึ งการเตรี ยมความพร้ อ มของระบบไฟฟ้ า
เพื่อให้ให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไฟฟ้ า ในภาพรวมของประเทศ
ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

สวนที่

หนา

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)
ต้องลดผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อม โดยการสนั บสนุ นการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทังด้านการผลิตไฟฟ้า และด้านใช้
ไฟฟ้าโดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart
Grid) เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาระบบไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก แบบ
กระจายศูน ย์ และรองรับการเสริมการใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทังนี PDP 2018 ได้ก้าหนดนโยบายพลังงานของประเทศส้าหรับ
โรงไฟฟ้ าพลังงานหมุน เวี ยนตามแผนพั ฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (AEDP) โดยจะพิจารณาจัดหาก้าลังการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่ อให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรม
ของผู้ใ ช้ไฟฟ้า ที่เ ปลี่ ยนแปลงไปรวมถึงการเปลี่ย นแปลงของ
Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิด และยังคง
สอดคล้อ งกับ ข้อ ตกลงของ COP21 ประกอบด้ วย ชีวมวล,
ก๊าซชีวภาพ,พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้า
ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้า และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
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โดยมีเป้าหมายการรับซือเพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึน ทังนียังได้ค้านึงถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต
พลังงานหมุนเวียนตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐมีเป้าหมายก้า ลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทเชือเพลิง
ณ สินปี 2580 จ้านวน 18,176 เมกะวัตต์ สรุปได้ดังนี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ในช่วงปี 2561 -2580
(ตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018)
แหล่งพลังงาน

กาลังการผลิตตามสัญญา
(MW-เมกะวัตต์)
10,0000
3,376
546
2,725
1,485
44
18,176

พลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าชีวมวล
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้า
พลังงานลม
ขยะอุตสาหกรรม
รวม ณ ปี 2580
ที่มา : ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

นโยบายการตลาด
ในการประกอบธุรกิจผลิ ตและจ้าหน่ ายกระแสไฟฟ้าพลังงาน
ของกลุ่ มบริ ษั ท ถื อว่ าเป็ นธุ รกิ จที่ ไม่ มี การแข่ งขั นทางตรงกั บ
ผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษัท เป็นการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทังหมด
ให้แก่หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามที่
ระบุในสัญญาซือขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท กับ
หน่วยงานภาครัฐ (PPA) ดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็น
ผู้น้าในการผลิตพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
การเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษัท ด้าเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวนที่

หนา

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย / การจาหน่าย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส้าหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลม คือ หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
ก้าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) ส้ า หรั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ขนาดก้าลังการผลิ ตโครงการละ 90 เมกะวัตต์ ใน
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดล้าปาง และจังหวัดพิษณุโลก และ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมทังหมดตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุ
ในสั ญ ญาซื อขายไฟฟ้ า ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และกลุ่ ม บริ ษั ท กั บ
หน่วยงานภาครัฐ (PPA) ดังกล่าว ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ของภาครัฐในการเพิ่ มก้า ลังการผลิตติดตังไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อลดการน้าเข้าพลังงานจากต่างประเทศในระยะยาว
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2.3 กลุ่มธุรกิจอื่น


ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจาหน่ายแบตเตอรี่
เพื่ อ เป็ น การเพิ่ มความสามารถทางการแข่ งขั น ในธุ ร กิ จ
พลังงานทดแทน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการด้าเนิน
ธุ ร กิ จ ของกลุ่ มบริ ษั ท ดั งนั นจึ งได้ เข้ าซื อหุ้ น สามั ญของ Amita
Technologies Inc. (AMITA-Taiwan) ซึ่ งเป็ น บริ ษั ท จด
ทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเป็น
บริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market (ESM) ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน เพื่อด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ผลิตแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียมไอออน พอลีเมอร์ (Lithium-ion
Polymer) และนอกจากนี บริษัทฯ ยังได้จัดตังบริษัทย่อย บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพื่อด้าเนินธุรกิจพัฒนา
ผลิตและจัดจ้าหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่ง ณ ปญจจุบันการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานอยู่ระหว่างการติดตังเครื่องจักรพร้อมการ
ทดสอบระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการผลิตจริง ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถเริ่มด้าเนินการผลิตส้าหรับระยะที่ 1 ได้ในช่วง
ต้นปี 2564 หลังจากนันจะทยอยเพิ่มก้าลังการผลิตในส่วนถัดๆ
ไป เพื่ อให้ สอดรับ กับ ความต้ องการของตลาด และคาดว่ าจะ
สามารถจ้าหน่ายไปยังกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าภายในกลุ่มของ
บริษัทฯ ได้แก่ รถบัสไฟฟ้า เรือไฟฟ้า เป็นต้น โดยในระหว่างนี
บริษัทฯ ยังใช้แบตเตอรี่ ที่ผลิต จากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของ
AMITA-Taiwan ในการน้ามาประกอบกับ ธุรกิจกลุ่มยานยนต์
ไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุตามแผนงานของบริษัทฯ ที่ตังไว้
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ลักษณะโดยทั่วไปของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เป็นอุปกรณ์กัก
เก็บพลังงานที่มีค วามสามารถในการกั กเก็บ ประจุ ไฟฟ้า ได้ใ น
ปริมาณสูง ซึ่งเป็นชนิดที่สามารถอัดกระแสไฟฟ้าซ้าเข้าไปใหม่ได้
หลังจากที่แบตเตอรี่ ถูกใช้งานจนกระทั่งหมดไป เนื่องจาก
ภายในแบตเตอรี่ชนิดนีมีสารเคมีที่สามารถท้าให้เกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับได้ โดยการอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปใหม่ผ่านอุปกรณ์ ที่
เรียกว่า “Changer” โดยทั่วไปคุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน จะขึ นอยู่ กั บ วั ส ดุ ที่ ถู ก น้ า มาใช้ เ ป็ น ขั วไฟฟ้ า ทั งนี ทาง
บริษัทฯ ได้เพิ่มการออกแบบแบตเตอรี่ชนิดนีใหม่ให้มีคุณสมบัติ
ที่โดดเด่นมากขึน ด้วยการเพิ่มความสามารถในการจุพลังงานได้
สู ง มี น้ า หนั ก เบา และมี อ ายุ ก ารใช้ ง านที่ ย าวนาน ส้ า หรั บ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของกลุ่มบริษัทนัน ไม่มีส่วนประกอบ

สวนที่

หนา
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ของสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ของเหลว กรด หรือ
ตะกั่ ว จากความมุ่ ง มั่ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ไ ด้ พั ฒ นาและผลิ ต
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โดยสามารถ
แบ่งออกได้เป็นด้านต่างๆ ดังนี
(1.) ด้านยานยนต์ไฟฟ้า
ปญ จ จุ บั น ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะถู ก น้ า มาใช้ แ ทน
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบดังเดิมมากขึน ไม่ว่าจะเป็น
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า รถบรรทุ ก ไฟฟ้ า รวมถึ งเรื อ โดยสารไฟฟ้ า
ซึ่ ง จะช่ ว ยลดปญ ญ หาด้ า นมลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ นจากเครื่ อ งยนต์
สันดาปภายใน และเป็น การลดการใช้พลังงานจากน้ามั น
เชือเพลิงมากขึน จึงส่งผลท้าให้ปริมาณไอเสียที่ถูกปล่อยออก
สู่อากาศภายนอกลดลง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่
จะเข้า มาแทนที่พลั งงานเชือเพลิงได้อ ย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่โลกของเราต้องเผชิญกับ
ภาวะโลกร้อน ดังนันการเลือกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มา
เป็นต้นก้าเนิดพลังงานของยานยนต์ไฟฟ้า จึงนับได้ว่าเป็น
ทางเลือกที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
(2.) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS)
นั บ ตั งแต่ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นก้ า วเข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาด จึงถูก น้ามาใช้ ม ากขึน อย่ างไรก็ตาม
ข้อจ้ากัด ที่ส้าคัญ ของการผลิตไฟฟ้าประเภทนี คื อความมี
เสถียรภาพของระบบ เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่
มาจากพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ และพลั งงานลม ซึ่ ง ท้ า ให้ ไ ม่
สามารถผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าได้อย่างสม่้าเสมอ ดังนัน
“ระบบกักเก็บพลังงาน” จึงเข้ามาเป็นส่วนส้าคัญในการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ซึ่งถือเป็นหัวใจส้าคัญที่จะก้าว
ข้ามไปยังยุคของพลังงานแห่งอนาคต
ระบบกั ก เก็ บ พลั งงาน หมายถึ ง ระบบและอุ ป กรณ์ ที่
สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ
เพื่อให้สามารถกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้งานได้ในเวลาที่จ้าเป็นโดย
ระบบกักเก็บพลังงานจะท้าการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่กัก
เก็บไว้กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกครังเมื่อมีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับการผลิตไฟฟ้าในอนาคต
เนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานจะ ช่วยส่งเสริมให้การผลิต
ไฟฟ้ามีความเสถียรภาพ และรักษาคุณภาพไฟฟ้าได้
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นอกจากนียังเป็นส่วนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมมากขึน เช่น หากกระแสไฟฟ้า
ที่ถูกผลิตได้ ปริมาณมากกว่า ความต้องการใช้ในขณะนันก็
สามารถน้าพลังงานส่วนเกินนีมาเก็บสะสมไว้ในระบบกักเก็บ
พลังงานได้ ซึ่งท้าให้เกิด ประโยชน์มากกว่าการปล่อยทิงไป
ในทางกลับกัน หากปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดน้อยลง
ก็สามารถน้าพลังงานไฟฟ้าที่ถูกกักเก็บไว้ออกมาใช้งานแทน
ได้ ซึ่งท้าให้ก ารบริหารจัดการพลังงานมีป ระสิทธิภาพที่ ดี
ยิ่งขึน
ส้าหรับจุดเด่นของระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ ได้แก่
 ท้าให้พลังงานหมุนเวียนมีความมั่นคงเพิ่มขึน สามารถพร้อม
จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุที่ท้าให้การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนหยุดชะงัก ลงชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็น
กรณีที่ความเข้มแสงมีค่าลดลงซึ่งอาจเกิดมาจากเมฆที่บดบัง
แสงจากดวงอาทิตย์ หรือกรณีที่มีความเร็วลมต่้า เป็นต้น
 เป็นแหล่งพลังงานส้ารองเพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตในเวลากลางวัน และน้ามาใช้งานในเวลากลางคืนเพื่อ
ชดเชยพลังงานทีไ่ ม่สามารถผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
 ควบคุ ม และป้อ งกั น ความผั น ผวนของระบบไฟฟ้ า โดยใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ เพื่อรักษาแรงดันและความถี่ไฟฟ้ า
ของระบบให้มีความเสถียรมากขึน
 ช่วยให้สามารถจัดการโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่เสริมเข้าสูร่ ะบบ แทนการส่ง
ไฟฟ้า ด้วยสายไฟในระยะทางไกล เพื่อใช้ ส้าหรับ พื นที่ที่ มี
ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า สู ง ในบางช่ ว งเวลา ระบบกั ก เก็ บ
พลังงานดังกล่าว จะใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน เพราะ
แบตเตอรี่ ที่ มี ค วามหนาแน่ น พลั ง งานสู ง จึ ง ท้ า ให้ มี ค วาม
เหมาะสมเรื่ องพื นที่ที่ ใช้ติ ดตัง สามารถจัด เก็บ และปล่อ ย
พลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับอายุ
การใช้งาน นอกจากนี ยังสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตังใช้งาน
ที่อื่นได้อีกด้วย (ทังนีจะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน
ก้ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง)

สวนที่

หนา

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีส่วนประกอบที่สาคัญดังนี
(1.) ขัวลบ : มีองค์ประกอบหลัก คือ แกรไฟต์ และเคลือบอยู่
บนแผ่นทองแดง
(2.) ขัวบวก : มีองค์ประกอบหลัก คือ นิกเกิลแมงกานีส และ
โคบอลต์เคลือบอยู่บนแผ่นอลูมิเนียม
(3.) สารละลายอิเล็กโทรไลต์ : เป็นสารละลายซึ่งมีองค์ประกอบ
หลักคือ เกลือลิเทียม โดยสารละลายอิเล็ก -โทรไลต์จะท้า
หน้าที่เป็นตัวกลางส้าหรับการแลกเปลี่ยนไอออนของลิเทียม
และอิเล็กตรอนระหว่างขัวบวกและขัวลบ
(4.) เยื่อเลือกผ่าน : พอลิโพรพิลีน (Plolypropylene, PP) ท้า
หน้าที่เป็นตัวกันคั่นระหว่าง ขัวบวกและขัวลบเพื่อป้องกัน
การลัดวงจร
ประเภทของผลิตภัณฑ์
(1.) เซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
เซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถือเป็นหน่วยย่อยผลิตภัณฑ์
ที่เล็กที่สุดซึ่งเมื่อน้าเซลล์แบตเตอรี่มาเรียงต่อกัน แบบขนานจะ
ท้าให้ได้ขนาดความจุไฟฟ้าตามที่ก้าหนด (Nominal Capacity)
เพิ่ ม ขึ น และหากน้ า มาเรี ย งต่ อ กั น แบบอนุ ก รมจะท้ า ให้ ไ ด้
แรงดันไฟฟ้าระบุ (Nominal Voltage) เพิ่มขึนตามที่ต้องการ
ซึ่งจะถูกเรียกว่าแบตเตอรี่โมดูล และหากน้าแบตเตอรี่โมดูลมา
เรียงต่อกันเป็นขนาดที่ใหญ่ขึน จะถูกเรียกว่า แบตเตอรี่แพค ซึ่ง
จะถูกน้าไปใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า หรือ ระบบกักเก็บ
พลังงาน (ESS) โดยภายในเซลล์แบตเตอรี่ จะมีองค์ประกอบ
หลั ก ๆ คื อ ขั วอิ เ ล็ ก โทรด ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ขั ว คื อ
แคโทด (ขัวบวก) และแอโนด (ขัวลบ) และสารละลายอิเล็กโตร
ไลต์ เนื่องจากลิเทียมเป็นธาตุที่ยอมให้อิเล็กตรอนหลุด ออกจาก
อะตอมได้ ง่ า ยที่ สุ ด ในธาตุ ทั งหมดจึ งท้ า ให้ แ บตเตอรี่ ลิ เ ที ย ม
ไอออน สามารถกักเก็บพลังงานได้สูง
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(2.) โมดูลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สามารถปรับเปลี่ยนขนาดความจุ
ไฟฟ้าที่ก้าหนดและแรงดันไฟฟ้าระบุได้ตามความต้องการในแต่
ละประเภทของการใช้งาน เนื่องจากความจุพลังงานที่ต้องการ
ของเครื่องจักรหรือยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทนัน มีปริมาณ
ความจุที่แตกต่างกัน ดังนันบริษัทฯ จึงได้ออกแบบการจัดเรียง
เซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ให้อยู่ในรูปแบบของโมดูลขนาด
ต่างๆ เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกต่อการใช้งานนันๆ ไม่ว่า
จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และระบบกัก
เก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) เป็นต้น

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม
ส้าหรับ สิท ธิป ระโยชน์ที่ ได้ รับ การส่ งเสริม จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
ได้แก่ สิทธิประโยชน์ประเภท 5.2.6.1 ชนิด แบตเตอรี่ลิเทีย ม
ไอออน เลขที่ บั ต รส่ ง เสริ ม 62-1184-1-18-1-0 โดยทาง
คณะกรรมการได้อนุมัติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

การตลาดและการแข่งขัน
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมมากในปญจจุบนั เนื่องจากกระแสของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และระบบ
กักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นส่วนประกอบส้าคัญ โดยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนันมีหลากหลายประเภทขึนอยู่
กับวัสดุที่น้ามาใช้ท้าขัวอิเล็กโทรด โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้แบ่งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนตามวัสดุขัวบวก และขัว
ลบ รวมถึงการใช้งานออกเป็น 6 ประเภท ดังนี
ตาราง: แสดงประเภทแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แบ่งตามวัสดุขัวบวก และขัวลบ รวมถึงการใช้งาน
ประเภทที่

วัสดุขั้วบวก

วัสดุขั้วลบ

1

Lithium Cobalt Oxide(LiCoO2, LCO)

แกรไฟต์

2

Lithium Manganese Oxide (LiMn 2 O4, LMO)

แกรไฟต์

3
4

Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
(Li(Ni,Mn,Co)O2, NMC,NCM)
Lithium Nickel Cobalt Aluminum

แกรไฟต์
แกรไฟต์

Oxide(Li(Ni, Co,Al)O2, NCA)

การใช้ง าน
โทรศัพท์มือ ถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป กล้องดิจทิ ลั
เครือ่ งมือไฟฟ้ำ (Power tools) อุปกรณ์กำรแพทย์ ระบบส่ง
ก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ
จักรยำนไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรแพทย์ ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะ
ไฟฟ้ำ (มักใช้ในรถไฮบริด ) และระบบส้ำรองไฟฟ้ำ
อุปกรณ์กำรแพทย์ ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ
(เช่นทีพ่ บใน Tesla Model S) และระบบส้ำรองไฟฟ้ำ
ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ หรือใช้สำ้ หรับทดแทน

5

Lithium Iron Phosphate (LiFePO4, LFP)

แกรไฟต์

แบตเตอรีก่ รดตะกั่ วในรถยนต์ (Start-Lighting-Ignition
battery) ระบบทีต่ ้องกำรกระแส และควำมทนทำนสูง

6

แกรไฟต์ หรือ LMO

Lithium Titanate

ระบบส้ำรองไฟฟ้ำ ระบบส่งก้ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ

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

ที่มา : MTECH สารพันความรู้ด้านพลังงาน บทความ รู้จักแบตเตอรี่ ตอนที่ 4 วารสารเทคโนโลยีวัสดุ
https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/magazine_detail.asp?Run_no=dlkebzwve
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ปญจจุบันในประเทศไทยยังคงต้องน้าเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากต่างประเทศเป็นจ้านวนมาก ดังนันหากเริ่มมีผู้ประกอบการลงทุน
เพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศเพิ่มมากขึน จะช่วยลดการน้าเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากต่างประเทศได้มากขึนตามไป
ด้วย นอกจากนี ยังเป็นโอกาสของผู้ประกอบกิจการที่ผลิตอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อสนับสนุนการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในประเทศ
ได้อีกด้วย เช่น ผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์อัดประจุแบบไร้สาย (Wireless Charging) และการสร้างสถานีอัดประจุ (Charging
Station) ส้าหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
แผนภูมิแท่งแสดง : มูลค่าการนาเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (850760) ของประเทศไทย ในปี 2561 - 2563

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
: tradereport.moc.go.th

จากแผนภูมิข้างต้น ในปี 2563 (ม.ค. - ธ.ค.) ประเทศไทย
มี การน้ าเข้ าแบตเตอรี่ ลิ เที ยมไอออนเป็ นมู ลค่ ารวมประมาณ
8,956.95 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึนร้อยละ 106.52
หรือมากกว่า 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แนวโน้มการน้าเข้าแบตเตอรี่ลิ เทียมไอออนภายในประเทศไทย
ยังคงมีอัตราเพิ่มขึนอย่างก้าวกระโดด และแสดงถึงแนวโน้มความ
ต้องการการใช้แบตเตอรี่ชนิดนีเพิ่มมากขึนอย่างต่อเนื่อง

และเนื่ องจากไทยลดอั ตราภาษี ศุ ลกากรส้ าหรั บสิ นค้ า
อ่อนไหว (Sensitive list: SL) ประเภทแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ ที่
น้าเข้าจากจีนเหลือร้อยละ 5 ซึ่งจากเดิมก้าหนดไว้ที่ร้อยละ 20
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free
Trade Agreement : ACFTA) ส่งผลให้มีการน้าเข้าจากจีนสูงขึน
คิดเป็นมูลค่า 3,525.86 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการน้าเข้าเพิ่มขึนคิด
เป็นร้อยละ 39.79 จากช่ วงเดียวกั นของปีก่ อน และมีส่ วนแบ่ ง
การตลาดมากขึน คิดเป็นร้อยละ 38.95 ในปี 2563

แผนภูมิแท่งแสดง : มูลค่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (850760) ของประเทศไทย ในปี 2561 – 2563

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
: tradereport.moc.go.th
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จากแผนภูมิแสดงมูลค่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ
ประเทศไทยในปี 2561-2563 พบว่าปี 2563 ประเทศไทยมีการ
ส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นมูลค่ารวม 968.05 ล้านบาท
ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึนร้อยละ 229.09 จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การส่ งออกแบตเตอรี่ ลิ เ ที ย ม
ไอออนของประเทศไทยมี อัตราการขยายตัวเพิ่มขึนอย่างก้า ว
กระโดดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงถึงแนวโน้ม
การเติบโตในด้านการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนีภายในประเทศที่เพิ่ม
มากขึน โดยมีแนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึน
อย่างต่อเนื่องคิดเป็นมูลค่ารวม 295.08 ล้านบาท หรือคิด เป็น
ร้อยละ 30.48 ของมูลค่ารวมในปี 2563 และภายในปี 2563
ประเทศไทยมีการส่งออกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนไปยังประเทศ
เยอรมนีมากที่สุดคิดเป็นมูลค่า 470.37 ล้านบาท หรือร้อยละ
48.59 ของมูลค่าการส่งออกทังหมด
นโยบายการตลาด
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บริ ษั ทฯ มุ่งเน้ นการวิ จั ย และพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ตอย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อให้การออกแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ออกมานัน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงสุด สามารถกักเก็บพลังงานได้
ในปริมาณที่มากขึน และใช้ระยะเวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว จาก
การที่มีทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จึงท้าให้สามารถปรับปรุง
คุณภาพของเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได้ตลอดเวลา พร้อม
ทังสูตรการผลิต กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในทุก
ขันตอนของการผลิต
อี ก ทั งกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ล งทุ น ก่ อ สร้ า งโรงงานผสมสาร
ละลายอิ เ ล็ ก โทรไลต์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส้ า คั ญ ของ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จึงท้าให้มีความสามารถในการปรับปรุง
ส่วนผสมอิเล็กโทรไลต์ได้อย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่อง ใน
ส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลายน้ า คื อ แบตเตอรี่ โ มดู ล บริ ษั ท ฯ ได้
จัดสร้างหน่วยประกอบแบตเตอรี่ โมดูล เพื่อให้เกิดความสะดวก
ต่ อ การใช้ ง านของแต่ ล ะกลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ งการใช้ แ บตเตอรี่
ซึ่ ง มี ค วามหลากหลายทั งขนาดความจุ ไ ฟฟ้ า ที่ ก้ า หนดและ
แรงดันไฟฟ้าระบุ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เรือ
โดยสารไฟฟ้า รวมถึงแบตเตอรี่ส้าหรับกักเก็บพลังงาน (ESS) ที่
ใช้ในระบบการผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้า
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2. กลยุทธ์ด้านการกาหนดราคาขาย (Price)
บริษัทฯ ได้ก้าหนดนโยบายการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามราคา
ตลาดและคุณภาพที่เหมาะสม รวมทังการควบคุมต้นทุนการผลิต
ในด้า นต่ างๆ ทังด้า นการจัด หาวัต ถุดิ บที่ มีคุ ณภาพจากหลาย
แหล่งการก่อสร้างโรงงานที่มีขนาดใหญ่ ควบคุมการผลิตด้วย
ระบบอั ต โนมั ติ ซึ่ ง จะช่ ว ยควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น และยั ง เป็ น การช่ ว ยให้ ต้ น ทุ น ของ
ผลิตภัณฑ์ต่้าลง ท้าให้สามารถแข่งขันได้ทังตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
บริ ษั ท ฯ มี ก ารจ้ า หน่ า ยแพ็ ค แบตเตอรี่ ผ่ า นช่ อ งทางการจั ด
จ้าหน่ายตรงไปยังผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า
รถบรรทุกไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า หรือแม้กระทังเรือโดยสารไฟฟ้า
ทังในประเทศและต่ า งประเทศ โดยที มงานจากฝ่ า ยขายของ
กลุ่มบริษัท เป็นผู้ติดต่อโดยตรง หรือ รับออกแบบและผลิตทัง
แบตเตอรี่โมดูล และแบตเตอรี่แพ็ค ตามที่ลูกค้าต้องการ (Made
to Order)
4. การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทฯ มีการตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ จึงมี
นโยบายการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ จากผู้ จั ด จ้ า หน่ า ยที่ มี ชื่อ เสี ย งและ
น่าเชื่อถือเป็นคู่ค้ามากกว่า 3 ราย ในการสั่งซือวัตถุดิบแต่ล ะ
ชนิ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปญ ญ หาด้ า นการขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ
ส้าหรับการผลิตแบตเตอรี่


ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
(สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทฯ ขยายการด้าเนินธุ รกิจไปยังธุรกิจบริ การสถานี
อัดประจุไฟฟ้า ส้าหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“EA Anywhere” ซึ่งบริษัทย่อย - บริษัท พลังงานมหานคร
จ้ากัด เป็นผู้ด้าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้าพลังงานสะอาด
มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต์ เพื่ อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจก และส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั งงานหมุ น เวี ย นที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมแทนพลังงานเชือเพลิงในระบบขนส่งของประเทศ
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน พร้อมรองรับ
นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next generation Automotive)
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์
“สถานี อั ดประจุ ไฟฟ้ า ” เป็ น สถานี ใ ห้ บ ริ ก ารอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า
ส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้า ทังประเภท PHEV (Plug-in hybrid
Electric Vehicle) และประเภท BEV (Battery Electric
Vehicle) โดยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ใช้เทคโนโลยี
การอัดประจุไฟฟ้าผ่านตัวน้า (Conductive Charging) เป็น
การอั ด ประจุ แ บตเตอรี่ โดยเชื่ อ มต่ อ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า เข้ า กั บ
เครื่องชาร์จ โดยตรงผ่านสายเคเบิล (หรือสายชาร์จ) ซึ่งถือเป็น
รูปแบบการอัดประจุไฟฟ้าที่มีการใช้งานแพร่หลายในปญจจุบัน
สามารถใช้ได้ทังการอัดประจุไฟฟ้ ากระแสสลับและกระแสตรง
การอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้สูงสุดที่
44 กิ โ ลวั ต ต์ / ชั่ ว โมง ทั งนี ขึ นอยู่ กั บ On-board Charger
ของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่น

ส่วนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประเภทกระแสตรง ส้าหรับรถยนต์
ส่วนบุค คล สามารถอั ดประจุ ไฟฟ้ าได้สูงสุด ที่ 150 กิโ ลวั ตต์ /
ชั่ ว โมง และเครื่ อ งอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงส้ า หรั บ รถบั ส
โดยสาร รถบรรทุก และเรือโดยสาร สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้
สูงสุดที่ 300 กิโลวัตต์/ชั่วโมง และนอกจากนีกลุ่มบริษัทได้มีการ
พัฒ นารูป แบบตู้ ชาร์ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ทั น สมั ย หลากหลาย
รูปแบบ ตามก้าลังไฟฟ้าที่ สามารถรองรับขนาดแบตเตอรี่ของ
ยานยนต์ได้อย่างครอบคลุมทุกประเภท เพื่อให้สามารถใช้งาน
กับรถยนต์ไฟฟ้ าทุกรุ่น รวมถึ งยานยนต์ไฟฟ้ าที่ออกแบบและ
ผลิตโดยกลุ่ม บริษัท ทังรถยนต์ ไฟฟ้า รถบัส ไฟฟ้า รวมถึงเรื อ
โดยสารไฟฟ้า ให้ สามารถชาร์จด้วยความเร็วสูงสุด (4C-Rate)
โดยระยะเวลาในการชาร์จขึนอยู่กับประเภทยานยนต์และขนาด
ของแบตเตอรี่ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ดังนี

Ultra-Fast Charge :
ตู้ชาร์จที่มีก้าลังไฟฟ้า 300 kW เพื่อรองรับ
การชาร์จด้วยความเร็วสูงสุด เหมาะส้าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น เรือโดยสาร
ไฟฟ้า, รถบัสไฟฟ้า

Super-Fast Charge : ขนาด 40 kW
เป็นตู้ชาร์จที่มีก้าลังไฟฟ้าขนาด 40 kW
เพื่อรองรับส้าหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
(BEV) เท่านัน

Super-Fast Charge : ขนาด 150 kW
เป็นตู้ชาร์จที่มีก้าลังไฟฟ้า 150 kW เพื่อ
รองรั บ การชาร์ จ ด้ ว ยความเร็ ว สู ง เหมาะ
ส้ า หรั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ขนาดกลางที่ เ ป็ น
BEV เท่านัน เช่น รถบัสไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า

 Normal Charge :
เป็นตู้ชาร์จ AC Normal เพื่อรองรับ
ส้ า หรั บ การชาร์ จ รถยนต์ ไ ด้ ทั งที่ เ ป็ น
รถยนต์ Plug-in Hybrid (PHEV) และ
รถยนต์ไฟฟ้า (BEV)

ส้าหรับการคัดเลือกจุดติดตังสถานีอัดประจุไฟฟ้านันกลุ่ม
บริษัท จะพิจารณาจากปญจจัยความเป็นไปได้ของพืนที่นันๆ ที่จะ
มียานยนต์ไฟฟ้ามาใช้บริการ เช่น พืนที่ที่มีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว
ที่ใช้รถยนต์เดินทางมาเป็นจ้านวนมาก หรือจุดพักเพื่อเดินทางไป
ยังจุ ด หมายปลายทางอื่น ทั งในเขตกรุ งเทพฯ และปริม ณฑล
และในส่วนภูมิภาค โดยในระยะแรก มุ่งเป้าหมายการติดตังใน
สถานที่สาธารณะทีส่ ามารถรองรับการจอดยานยนต์ไฟฟ้าได้เป็น
ระยะเวลาอย่างต่้าประมาณ 1-3 ชั่วโมง เช่น ห้างสรรพสินค้า

โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล อาคารจอดรถส้าหรับพืนที่
ส้านักงานย่านธุรกิจ จุดพักรถในเส้นทางหลัก ส้าหรับแผนงาน
ต่ อ ไป กลุ่ ม บริ ษั ท จะเน้ น การติ ด ตั งเครื่ อ งชาร์ จ ประเภท DC
Charger หรือเครื่องชาร์จเร็ว มุ่งเป้าพืนที่เปิดให้บริการได้ตลอด
24 ชั่ ว โมง โดยเฉพาะสถานี บ ริ ก ารน้ า มั น ซึ่ ง มี ค วามสะดวก
ทั งเรื่ อ งเวลาการให้ บ ริ ก ารและสภาพแวดล้ อ มโดยรอบ
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้หลายประเภทในจุดแวะ
พักเดียว เป็นต้น
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โดย ณ สินปี 2563 มีการติดตังสถานีให้บริการอัดประจุ
ไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้า จ้านวน 410 สถานี โดยมีการติดตัง
แล้วเสร็จแบ่งเป็นประเภท DC Charge 266 เครื่อง (DC 150
kW จ้านวน 256 เครื่อง, DC 40 kW จ้านวน 10 เครื่อง) และ
ประเภท AC Charge จ้านวน 592 เครื่อง และนอกจากนีในช่วง
ปลายปี 2563 กลุ่มบริษัท ได้ท้าการติดตังสถานีให้บริการอัด
ประจุไฟฟ้าประเภท DC Fast Charge ที่ขนาดก้าลังไฟฟ้า 300
กิโลวัตต์ รวมจ้านวน 14 เครื่อง ทังนีเพื่อรองรับการใช้งานทังเรือ
โดยสารพลั ง งานไฟฟ้ า ของกลุ่ ม บริ ษั ท และเรื อ ไฟฟ้ า ของ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการชาร์จไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงสุด โดย
สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ภายในเวลาไม่เกิน 15-20 นาที
ส้ า หรั บการให้ บ ริ การสถานี อั ดประจุ ไ ฟฟ้ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
สามารถจองเครื่ อ งชาร์ จ ไฟฟ้ า แบบระบุ ส ถานี แ ละตั ว เครื่ อ ง
ล่ ว งหน้ า หรื อ Walk-in เพื่ อ เข้ า ใช้ ง านที่ ส ถานี ไ ด้ ทั น ที ผ่ า น
Application “EA Anywhere” โดยสามารถดาวน์ โ หลด
Application ผ่านทาง App store บนระบบปฏิบัติการ iOS
หรือ Play store บนระบบปฏิบัติการ Android ทังนีปญจจุบันมี
การติ ด ตั งสถานีชาร์ จ ครอบคลุม ทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ วประเทศ และ
บริษัทฯ ยังคงด้าเนินแผนการลงทุ นติดตังสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ร่วมกับพั นธมิตรรายใหญ่ และเปิดรับพันธมิตรรายอื่นๆ ตาม
แผนธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง


ธุรกิจวิจัยและพัฒนา
บริ ษั ทฯ ได้ จั ดตั งบริ ษั ทย่ อย เพื่ อท้ าการวิ จั ยและพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากน้ามันปาล์ม แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
และยานยนต์ไ ฟฟ้า ทั งในส่ วนของรถยนต์ไ ฟฟ้ า เรือ โดยสาร
ไฟฟ้า เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ
อี ก ทั งเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ในธุ ร กิ จ
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ให้ มี
ความยั่งยืนในระยะยาว
ลักษณะการวิจัยและพัฒนา
1. บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช :
พัฒนาและคิดค้นงานด้านวิจัย นวัตกรรม เพื่อต่อยอดและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรมภายในประเทศ โดยสิ่งที่ถือว่า
เป็นสินค้าหรือบริการของทางบริษัทฯ คือ กระบวนการผลิต
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องจากวัตถุดิบจากปาล์ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
มี มู ล ค่ า สู ง ขึ น ซึ่ งกระบวนการผลิ ต ที่ คิ ด ค้ น ขึ นนี สามารถ
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น้าไปจดสิทธิบัตรได้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ บริษัทต่างๆ
ในเครื อ ของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ โครงการกรี น ดี เ ซล และสาร
เปลี่ยนสถานะ (PCM) ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาภัณฑ์ใหม่
ภายใต้สายธุรกิจไบโอดีเซล เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ามัน
ปาล์มดิบที่เป็นสารตังต้น ประกอบด้วย
(1.) ผลิตภัณฑ์กรีนดีเซล (Green Diesel หรือ GD) เพื่อ
น้ามาใช้เป็นส่วนผสมของน้ามันดีเซล ในการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และความสะอาดของเครื่องยนต์
(2.) สารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material หรือ
PCM) เพื่อน้ามาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ เช่น เป็น
ส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้างอาคาร หรือเส้นใยผ้า
เพื่อช่วยในการดูดซับ กักเก็บ ควบคุม และปล่อยความ
ร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิ โดยสารเปลี่ยนสถานะนีเป็นที่
นิยมและมีความต้องการสูงในประเทศที่มีสภาพอากาศ
แปรปรวน
2. บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช :
พัฒนาและคิดค้นงานวิจัย นวัตกรรม ของแบตเตอรี่ลิเทียม
และระบบกั ก เก็ บ พลั งงาน โดยสิ่ ง ที่ ถื อ ว่ า เป็ น สิ น ค้ า หรื อ
บริการของบริษัทฯ คือ กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน และระบบควบคุมแบตเตอรี่ และนวัตกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง นวั ต กรรมที่ คิ ด ค้ น ขึ นนี สามารถน้ า ไปจด
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
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จึงเป็ นที่ มาของการพั ฒนาและคิด ค้ นงานวิจั ยรถยนต์
ไฟฟ้า ภายใต้ ชื่อ “MINE Mobility” โดยมีบริษัทย่อย - บจก.
ไมน์ โมบิลิ ตี คอร์ ปอเรชั่ น เป็ น ผู้ ผ ลิต ประกอบ และจ้ า หน่ า ย
รถยนต์ไฟฟ้า และชินส่วนรถยนต์ไฟฟ้า และยิ่งไปกว่านันกลุ่ม
บริษั ทได้ เริ่ มโครงการออกแบบ พั ฒนา และผลิต เรือ โดยสาร
ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเที ยมไอออนขนาด 800 กิโลวัตต์ -ชั่วโมง
ซึ่งสามารถรองรับ การชาร์ จด้วยความเร็วสู งสุดจากเครื่องอั ด
ประจุไฟฟ้า DC Fast Charge ทีก่ ้าลัง ไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ เพื่อ
เป็น แหล่ งพลั งงานในการขับ เคลื่ อนมอเตอร์ ไฟฟ้ า ภายใต้ชื่อ
“MINE SMART FERRY” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการฝีมือคนไทย
จากการได้รั บรางวัลเกี ยรติคุณ ผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งชาติ
ประจ้าปี 2563 ด้านเศรษฐกิจจากส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
โดยเรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY ได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็นเรือโดยสารไฟฟ้าล้าแรกของประเทศซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบ การทดสอบระบบความปลอดภัย และการเดินเรือ
ตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่า
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ลักษณะของเรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY นี
เป็นเรือแบบคาตามารัน (Catamaran) ขนาด 24 เมตร ที่ให้การ
ทรงตัวที่ดีมีความปลอดภัยสูง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่อยู่
ในแบตเตอรี่ ข นาด 800 กิ โ ลวั ต ต์ -ชั่ ว โมง สามารถแล่ น ได้
ระยะทางสู ง สุ ด 100 กิ โ ลเมตรต่ อ การชาร์ จ 1 ครั ง รองรั บ
ผู้โดยสารได้ถึง 250 คน จาก ท่าน้าสะพานพระนั่งเกล้า ถึง ท่า
น้าวัดราชสิงขร (สาทร) รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
ทังนีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงในการเดินทาง และการ
ขนส่งทางน้ากับระบบขนส่งสาธารณะทางบก และส่งเสริม ให้
ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึนในการเดินทางทางน้าอย่างสะดวก
และปลอดภัยด้วยยานพาหนะไฟฟ้า แบบไร้มลพิษเป็นมิต รต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัทย่อย บจก. อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต เป็น
ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และให้บริการขนส่งโดยสาร ขนส่ง
สินค้า และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริ การทังแบบเรื อ
โดยสารประจ้าทาง และเรือท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบได้ในช่วง
กลางปี 2564
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และเพื่อให้การดาเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง ตามแผนงานที่วางไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายในการเป็นผู้นาธุรกิจพลังงานทางเลือก
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้
ความเสี่ยงที่สาคัญในรอบปีที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
จากวิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ ว างกลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ น
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนา เพื่อบุกเบิกธุรกิจและโครงการต่างๆ
จึงมักเป็นรายแรกๆ ที่ดาเนินโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สามารถสร้า งผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น ที่ สู งกว่ า กรณี ก ารลงทุ น ทั่ ว ไป จึ งจ าเป็ น ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ความเสี่ ย งจากปั จ จั ย แวดล้ อ มต่ า งๆ รวมถึ ง การแข่ ง ขั น ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสรุปประเด็น ความเสี่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ดังนี้
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
การด าเนิน ธุรกิจ ด้านพลังงานของบริ ษัทฯ มีการพัฒนา
และเติ บโตขึ้ น ได้ภ ายใต้ การบริ ห ารงานของผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่
และผู้ บ ริ ห ารหลั ก คื อ นายสมโภชน์ อาหุ นั ย ร่ ว มกั น กั บ
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย โดยดารง
ตาแหน่งเป็นทั้งกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการบริ ห าร ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง บุ ค คลทั้ ง สามเป็ น ผู้ ที่ มี
ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ ทั้ ง ในส่ ว นของการ
ดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน และการดาเนินโครงการตามแผนการ
ขยายธุรกิจใหม่ไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพิง
ผู้บริหารหลัก จึงได้จัดโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบและ
เป็นมืออาชีพ โดยการกระจายอานาจในการบริหารงานออกไป
ตามระดับความสาคัญ และตามหน่วยธุรกิจต่างๆ กาหนดหน้าที่
และขอบเขตความรับผิดชอบในการทางานให้แก่ผู้บริหารท่าน
อื่ น ๆ และพนั ก งานของแต่ ล ะหน่ ว ยงานอย่ า งชั ด เจน มี ก าร
วางแผนระบบควบคุมภายในรวมถึงมีระบบการจัดเก็บข้อมูล
และฐานข้อมูลที่ดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
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ที่จาเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหาร และพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ อีกทั้งคณะกรรมการสรรหา ยังได้เห็นชอบนโยบาย
การดาเนินการ Succession Planning เพื่อเตรียมความพร้อม
และสร้างความเข้มแข็งให้ กับกลุ่ มบริษั ท พร้อมกั บการจัดท า
โครงการ Executive Trainee Program เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท รับการถ่ายทอดงานใน
โครงการที่สาคัญ เพื่อเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่สาหรับการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนทรัสต์โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติมในระยะยาว
ให้ กั บ พนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพ อั น เป็ น การสร้ า งแรงจู งใจให้ กั บ
พนักงานในการร่วมงานกับองค์กรให้ยาวนาน ยั่งยืน และยังเป็น
โครงการที่สร้างแรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ เข้าร่วมงาน
กับกลุ่มบริษัท ในอนาคต
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
(1) อุตสาหกรรมผลิตและจ้าหน่ายน้ามันปาล์มดิบ (CPO)
อุตสาหกรรมผลิต และจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ เผชิญการ
แข่งขันรุนแรงมานานหลายปี เนื่องจากปาล์มเป็นสินค้าเกษตรที่
ปลูกและผลิตกัน อย่างแพร่หลาย มีคู่แข่งหลายรายเข้าสู่ตลาด
จึงส่งผลให้กาลังการผลิตน้ามันปาล์มมีมากเกินกว่าอุปสงค์ของ
ตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรการใช้น้ามันปาล์มดิบ โดยนา
น้ามันปาล์มดิบบางส่วนจากโรงงานมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน
ผลิตไบโอดีเซล และโรงงานผลิต Phase Change Material
(PCM) อีกทั้งยังมีแผนการก่อสร้างถังเก็บน้ามันปาล์มดิบ เพื่อให้
สามารถผลิตน้ามันปาล์มเก็บไว้ในช่วงที่มีราคาต่า แล้วนาออก
ขายในช่วงที่ราคาสูง เพื่อให้สามารถทากาไรได้สูงขึ้น
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นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมการใช้น้ามัน ดีเซล B10 จาก
ภาครัฐ ที่บังคับใช้ในปี 2563 ที่ผ่านมา ช่วยดูดซับปริมาณน้ามัน
ปาล์มดิบ กว่า 2.3 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 2 ใน 3 ของปริมาณการ
ผลิต น้ามั นปาล์มดิ บของประเทศ โดยส่ วนที่ เหลื ออีก 1 ใน 3
เป็ น การผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภค (ข้ อ มู ล จากศู น ย์ ข่ า วพลั ง งานEnergy News Center)
(2) อุตสาหกรรมผลิตและจ้าหน่ายไบโอดีเซล
อุตสาหกรรมผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซลยังคงมีแนวโน้มการ
แข่งขันในเกณฑ์สูง โดยจะเห็นได้จากการขยายกาลังการผลิต
ของผู้ผลิตรายเดิมและการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่ ทาให้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการแข่งขันทางด้านการตลาดในประเทศ
ที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เช่น การให้ส่วนลดราคาขายไบโอ
ดีเซลเพิ่มขึ้นจากราคาประกาศของภาครัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ทฯ ตระหนั กถึ งการแข่งขั น ที่มี แ นวโน้ มรุ น แรงขึ้ น จึ งได้
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทฯ ให้สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้ โดยยังคงรักษาคุณภาพของสินค้า
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดได้ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค วาม
ได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงที่
สภาวะการแข่ ง ขั น ในตลาดรุ น แรง ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นและสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่ง จนนาไปสู่การพัฒนา Phase Change Material (PCM)
เป็นผลสาเร็จ
(3) อุตสาหกรรมผลิตและจ้าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมี
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี จึงทาให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น
ทั้ ง จากคู่ แ ข่ ง รายเดิ ม และรายใหม่ และทั้ ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ วางกลยุ ท ธ์ ใ นการน า
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการนาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้เพื่อสร้าง
ความแตกต่างที่ยากต่อการเข้ามาแข่งขัน ของคู่แข่งได้ (Barrier
to Entry) จากการนาเสนอระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ควบคู่ไปกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถตอบสนอง
ความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ขาดระบบสายส่ง หรือพื้นที่ห่างไกล
เช่น เกาะ ภูเขา เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ระบบสายส่ง เพิ่มเสถียรภาพในการผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และตอบสนองการบริหารจัดการ
ไฟฟ้ า ในช่ ว งที่ มี ค วามต้ อ งการสู งได้ เ ป็ น อย่ า งดี กลยุ ท ธ์ ก าร
นาเสนอระบบแบบ Total Solution นี้ มีผู้ให้บริการน้อยราย
และมีตลาดรองรับจานวนมาก

สวนที่

หนา

(4) อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน
เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ แ ข่ ง ขั น ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ มุ่ ง พั ฒ นา
คุณสมบัติให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ต้นทุนต่า กักเก็บไฟฟ้า
ได้ สูง สามารถตอบสนองการดึง กาลังไฟฟ้ ามาใช้งานในเวลา
อั น รวดเร็ ว เหมาะส าหรั บ การน าไปใช้ ง านในหลากหลาย
อุตสาหกรรม และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้ยังคง
มีการแข่งขันกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่รุ่นใหม่ๆ ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อสร้างความ
พร้ อมในส่ว นที่ สาคัญ ที่สุ ดคื อ ด้า นเทคโนโลยี ถึงแม้ ว่า วิก ฤติ
โควิด -19 จะส่งผลให้บุคลากรต่างชาติของผู้ผลิตเครื่องจักรใน
โรงงานใช้เวลานานขึ้นในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย แต่
บริ ษั ทฯ ยั ง คงมี ที ม งานที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละศั ก ยภาพทางด้ า น
เทคโนโลยีสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
(5) อุตสาหกรรมอัดประจุไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
เป็นธุรกิจใหม่ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามอัตราการเติบโต
ของตลาดรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้กระแส
ความใส่ใจในปัญหาฝุ่น PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากมลพิษที่
ปล่อ ยออกจากยานพาหนะ อย่ างไรก็ ตาม รถยนต์ ที่ใ ช้น้ ามั น
ยังคงมีบ ทบาทหลักอยู่อย่ างมาก ทาให้บ ริษัท ฯ ยังคงมีค วาม
เสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์
มุ่ ง เน้ น การบริ ห ารด้ ว ยเงิ น ลงทุ น ที่ ต่ า กล่ า วคื อ ร่ ว มมื อ กั บ
เจ้าของสถานที่ที่มีศักยภาพสูงในการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า
อีก ทั้ งเข้ า ร่ วมทุ น กับ ผู้ ผ ลิต อุ ป กรณ์ ชาร์ จ เพื่ อ ควบคุ ม ทั้งด้ า น
เทคโนโลยีของอุปกรณ์และต้นทุนการผลิตและการติดตั้งอุปกรณ์
ให้ต่ากว่าคู่แข่ งรายอื่นๆ ตลอดจนเร่งลงทุนและทาการติดตั้ ง
อุ ป กรณ์ ต ามสถานี ช าร์ จ ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ โดยมุ่ ง เน้ น ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก เพื่อครอบครองทาเลพื้นที่ที่ดี
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าทาข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้บริการการชาร์จไฟฟ้าแก่ผู้ซื้อรถไฟฟ้า เพื่อ
เชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนเทคโนโลยี รวมถึงข้อ มูล สาคัญ ทาง
เทคนิคระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้การ
ขยายการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและยากที่คู่แข่งรายอื่นจะ
เข้าถึง
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ความเสี่ยงด้านความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการในธุรกิจใหม่ๆ
เนื่องจากโครงการลงทุนใหม่ๆ ของบริษัทฯ ต้องใช้เทคโนโลยีที่
ทั น สมั ย และมี มู ล ค่ า การลงทุ น สู ง อี ก ทั้ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ที่
กลุ่มบริษัท ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก ดังนั้นการดาเนินงานจึง
จัดทาด้วยความระมัดระวัง มีการวางแผนการลงทุนที่สอดคล้อง
กับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ตลอดจนการกาหนดแผนการปฏิบัติงานที่สอด
รับและผสานไปในทิศทางเดียวกัน สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
 สร้างธุรกิ จเป็นระบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพื่อให้เกิดการ
เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกัน สามารถผลักดันกลยุทธ์ให้สาเร็จ
ได้อย่างครบวงจร ดังเช่น การที่บริษัทฯ มุ่งที่จะขยายการ
ดาเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด โดยการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม อุตสาหกรรมกักเก็บ
พลั งงานไฟฟ้ า (แบตเตอรี่ ) สถานี บ ริ ก ารอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า
ส าหรั บ รองรั บ การชาร์ จ ไฟฟ้ า ของยานยนต์ ไ ฟฟ้ า เช่ น
รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า
 วางโครงสร้างการเข้าลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจและองค์ประกอบของแต่ละโครงการ ซึ่งนโยบายหลัก
ของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนในระดับที่มีนัยสาคัญมาก
พอที่จะควบคุมการดาเนินงานที่สาคัญได้ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ
50 ยกเว้นกรณีทีมีเหตุอันสมควร) ตลอดจนการร่วมมือกับ
พันธมิตรที่มีความเข้มแข็ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งอาจจะอยู่ใ นรู ปของการร่ ว มทุ น กั บพั น ธมิต รทางธุ ร กิ จ
หรื อ ลงทุ น เองโดยร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รในการขั บ เคลื่ อ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งเป็นโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่
มีนัยสาคัญสูงต่อการเติบโตในอนาคต
 ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น การแบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป โดยจะ
ทาการศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจริงที่เกี่ยวข้อง
(Due Diligence) และทารายงานประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุ น ด้ ว ยปั จ จั ย และเงื่ อ นไขหลากหลายรู ป แบบ
(Feasibility Study) ซึ่งหากพบว่า โครงการมีความน่าสนใจ
ที่จะลงทุน จะเริ่มต้นในช่วงแรกด้วยขนาดการลงทุนที่เล็ก
ก่อน จนเมื่อมีความชัดเจนและบริหารความเสี่ยงได้แล้ว จะ
ขยายการลงทุนเป็นลาดับไปจนครบตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
การวางแผนการลงทุนในลักษณะนี้ เป็นแผนที่บริษัทใช้ใน
การเริ่มต้นลงทุนกับโครงการใหม่ของบริษัท
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ในระหว่ า งการด าเนิ น โครงการ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะท างาน
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ โดยจะ
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น กั บ ฝ่ า ยพั ฒ นากลยุ ท ธ์ แ ละวางแผน
การลงทุน ภายใต้ การกากับ และติ ดตามอย่า งใกล้ ชิด ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การประชุ ม คณะท างานเป็ น ประจ า และรายงานความ
คื บ หน้ า ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละครั้ ง
ตลอดจนการนาประเด็ น ด้ า นความเสี่ ย งเข้า รายงานและ
หารือต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากนั้นจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบหรือพิจารณาอนุมัติ
ตามแต่กรณี ถือเป็นกลไกการกากับติดตามการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามตามแผนกลยุทธ์องค์กร
สาหรับการดาเนินโครงการในธุรกิจใหม่ มีดังต่อไปนี้
1.) โครงการกรีนดีเซล และสารเปลี่ยนสถานะ (PCM)
การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ยังไม่รุนแรงนัก เนื่องจาก
ตลาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และสินค้าของบริษัทแตกต่าง
จากคู่แข่ง คือ เป็น PCM ที่ผลิตได้จากน้ามันปาล์ม โดย
ระหว่ างนี้ ทางบริ ษั ทยั งคงท าการวิ จั ยและพั ฒนาอย่ าง
ต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดในการนาสาร PCM
ไปใช้ ในรู ปแบบต่ างๆ เพื่ อเป็ นการต่ อยอดในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มต่อไป
2.) โครงการยานยนต์ไฟฟ้า
ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (ข้ อ มู ล จากส่ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญปัญหาสภาวะฝุ่นละออง
PM2.5 ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจึงมีแนวโน้ม
ความต้องการในตลาดที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี ยาน
ยนต์ไฟฟ้าจะเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ แต่สาหรับ
ประเทศไทยนั้ น ยั งเป็น เทคโนโลยี ที่ ค่อ นข้ า งใหม่ ซึ่ ง
ผู้ผลิตต้องมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีหลายอย่า ง
ประกอบกัน เช่น ตัวรถ แบตเตอรี่ และเครื่องอัดประจุ
เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มบริษัท มีความเชื่อมั่นในความพร้อม
ด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความ
ต้องการของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
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(1) รถยนต์ไฟฟ้า
หลังจากที่กลุ่มบริษัท ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้ ชื่อ
“MINE Mobility” รุ่น SPA1 ในปี 2562 ไปแล้วนั้น แต่
เนื่ อ งจากสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมาย อันได้แก่ รถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือ TAXI
ได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการ
เดิ น ทางของผู้ โ ดยสาร เช่น การท างานที่บ้ า นมากขึ้ น
การเดิ น ทางไปที่ ต่ า งๆ น้ อ ยลง หรื อ หั น ไปใช้ ร ถยนต์
ส่วนตัวมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19
อย่ า งไรก็ ต าม ตลาดรถแท็ ก ซี่ ใ ช้ เ งิ น ทุ น ในการ
ทาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายด้า น
การตลาดค่อนข้างน้อยทาให้สามารถกาหนดราคาขายได้
ใกล้เคียงกับคู่แข่ง โดยกลุ่มบริษัท ได้เน้นการนาเสนอ
จุดเด่นด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยี
ป้องกันการลัดวงจรที่อาจนาไปสู่การระเบิดและไฟลุก
ไหม้อีกทั้งการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเมื่อเทียบ
กับการใช้น้ามันและก๊าซรวมถึงความพร้อมในการติดตั้ง
สถานีอัดประจุไฟฟ้าให้กับอู่แท็กซี่ นอกจากนี้ระเบียบ
กรมการขนส่ งทางบกได้ มี ก ารก าหนดอายุ ก ารใช้ งาน
ของรถแท็ก ซี่ใ ห้มี ร ะยะเวลาไม่เ กิน 12 ปี นั บแต่วั น ที่
จดทะเบี ย นครั้ ง แรก เพื่ อ ให้ ส ภาพรถมี ค วามมั่ น คง
แข็งแรงพร้อมนามาให้บริการประชาชนอย่างปลอดภัย
อีกด้วย (ข้อมูลจากระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย
การด่าเนินการทางทะเบียนส่าหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุก
คนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเพือขยายอายุการใช้งานจาก
9 เป็น 12 ปี พ.ศ.2564)
(2) เรือโดยสารไฟฟ้า
สาหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรือโดยสารไฟฟ้านั้นมี
ไม่มากนัก โดยการดาเนินกิจการอยู่ในการควบคุมดูแล
ของหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมเจ้าท่า ซึ่งบริษัทจะต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
เคร่งครัด จึงทาให้ ยากต่อการเข้ามาแข่งขัน ของคู่แข่ ง
รายอื่นๆ นอกจากนี้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ส่งผล
ให้ประชาชนมีการปรั บรูปแบบการใช้ชีวิต ใหม่ หรือ ที่
เรียกว่า New Normal ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนส่ง
สาธารณะ เนื่ อ งจากประชาชนบางส่ ว นยั ง คงมี ค วาม
กังวลในการเดินทางไปยังพื้นที่แออัด
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อย่างไรก็ดี เรือโดยสารไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท มีมาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคม การคัดกรองผู้โดยสารก่อนลง
เรือ มีการติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ภายในเรือ
การจั ด ให้ มี ก ารเว้ น ที่ นั่ ง และการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งกรอง
อากาศ (Air-Sterilizer) ไว้ภายในเรืออีกด้วย ซึ่งสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการ
(3) รถโดยสารไฟฟ้า
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานประกอบรถ
บัสโดยสารไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถโดยสารไฟฟ้าที่ขับเคลื่อ น
ด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% โดยใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตโดย
กลุ่ ม บริ ษั ท ซึ่ ง มี ก าลั งการผลิ ต 3,000 คั น ต่ อ ปี และ
สามารถรองรั บ การปรั บ เปลี่ ย นสายการผลิ ต เป็ น รถ
ประเภทอื่น ได้ เช่ น รถโค้ช รถบรรทุก หรื อรถที่ใ ช้ใ น
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัท ถือเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ลงทุนในธุรกิจประกอบรถโดยสาร ดังนั้นเพื่อ
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในเรื่ อ งขององค์ ค วามรู้ แ ละการ
ก่ อ สร้ า ง ในการลงทุ น ครั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
พันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบโรงงาน
และผู้ประกอบการผลิตรถโดยสารชั้นนาของโลก เพื่อให้
ตัวโรงงานและสายการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสากล สาหรับปัจจัยความ
เสี่ยงยังคงเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชากรในเรื่อง
ของการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปริมาณรถ
โดยสารที่จะจดทะเบียนใหม่ได้
ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการใหม่ในต่างประเทศ
บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
นโยบายการเติบโตของธุร กิจอย่างมุ่งมั่น ต่ อเนื่อง และยั่งยื น
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในต่างประเทศนั้น แม้จะมีโอกาสทาง
ธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง นโยบายของประเทศ รวมถึงขั้นตอน
ในการขอใบอนุ ญ าตต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น แต่
ละโครงการ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานโครงการล่ า ช้ า
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้
บริษัทมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวางหลักเกณฑ์
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ในการลงทุนที่รอบคอบ และมีแนวทางในการกากับดูแลพัฒนา
โครงการใหม่ๆ รวมถึงทาการศึกษาและตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลจริงที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) โดยมีการจ้างที่ปรึกษาที่
มีความชานาญเฉพาะทาง อาทิเช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่
ปรึกษาด้านบัญชี เป็นต้น เพื่อช่วยวิเคราะห์ตรวจสอบร่วมกับ
บุคลากรของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะประสบความสาเร็จ
ในการพั ฒ นาโครงการ และ/หรื อ การเข้ า ซื้ อ กิ จ การนั้ น ๆ
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประกอบ
ธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการลงทุ น
และลดความเสี่ยงในการดาเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น

3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อให้อัตรา
การเติบโตของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด เตรี ย มความ
พร้ อ มทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ให้
สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรในอนาคต ที่มุ่งความ
เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ธุรกิจ บริการสถานี
อัด ประจุ ไฟฟ้ า ธุ รกิ จ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ธุ ร กิ จ แบตเตอรี่ โดยให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้ทัน
ต่ อ ความต้ อ งการและการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี หากการวางแผนด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไม่สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ อาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการ
ของบริษัทได้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการ
เตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลและความเสี่ยงด้านการขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจสาหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทได้มีนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบกลุ่มอีเอ (EA Group)
เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มอีเอร่วมกันได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด ตลอดจนเร่ งสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
พัฒนากาลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน
และองค์กรชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ ร่ วมลงนามในบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาก าลั ง คนและความ

สวนที่

หนา

เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้า นยานยนต์ส มัยใหม่และระบบกักเก็ บ
พลังงานไฟฟ้าของประเทศกับสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สวทน.)
ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการศึกษาและ
กลุ่มผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเ ศษภาคตะวั นออกจานวน
15 สถาบั น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรในระดั บ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
เทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล วิ ศ วกรรมแมคคาทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติ ตลอดทั้งเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้
และพัฒนากาลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นผลทางปฏิบัติ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของบริ ษั ท และประเทศตาม
ยุท ธศาสตร์ ป ระเทศไทย 4.0 และการพัฒ นากาลั งคนรองรั บ
เขตเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดทาแผนงานการ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี จ ากผู้ เ ชี่ ย วชาญจากต่ า งประเทศและจั ด
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้บริษัทสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ระดับที่เหมาะสม นาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีมา
ขยายผลผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นการต่อยอด
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทใหม่ ๆ พั ฒ นาศั ก ยภาพคุ ณ ภาพ
ของสิ น ค้ า ในธุ ร กิ จ และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น
ของกลุ่มบริษัท ให้มีความยั่งยืนในระยะยาว วางแผนสืบทอด
ตาแหน่งสาคัญ มีโครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ (Executive Program)
และนาระบบการบริหารสายอาชีพมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มี
ศักยภาพและพนักงานได้ปฏิบัติงานในโครงการหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ในกลุ่มอีเอและร่วมเติบโตไปกับบริษัท
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ น าระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay
for Performance) มาใช้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน ที่รับผิดชอบ พฤติกรรมและศักยภาพที่
สามารถรับผิดชอบงานที่ยากและซับซ้อนขึ้น จัดทาทักษะและ
ความสามารถ (Competency) ที่ จ าเป็ น รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง
กองทุ น ทรั ส ต์ เ พื่ อ เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ในการให้ ผ ลตอบแทน
ระยะยาวและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วม
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
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ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักในการด้าเนินงาน
สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม
อาจไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ใ นช่ ว งที่ ป ระสบเหตุ ก ารณ์ ท าง
ธรรมชาติที่รุนแรง เช่น กระแสลมรุนแรงเกินกว่าระดับปกติ น้า
ท่ ว มฉั บ พลั น ฟ้ า ฝ่ า เป็ น ต้ น ซึ่ งอาจท าให้ เ กิ ด การชารุ ด ของ
อุป กรณ์ และเครื่ อ งจัก ร อย่ า งไรก็ต าม บริ ษัท ฯ มีก ารจั ด ท า
แผนการดาเนินงานในกรณีฉุกเฉินโดยการเตรียมอุปกรณ์สารอง
และเครื่องมือ ในการซ่อมแซมบารุงรักษา เพื่อลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการชารุด หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
และเครื่องจักร เพื่อให้สถานการณ์กลับคืน สู่ภาวะปกติโดยเร็ว
และนอกจากนี้กลุ่มบริษัท ได้ทาประกันภัยรายได้ระหว่างธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption) เพื่อชดเชยรายได้ในช่วงที่
เกิดเหตุไม่คาดคิดและโครงการไม่สามารถดาเนินการได้ ในส่วน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีการรับประกันประสิทธิภาพใน
การผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ จากโรงงานผู้ผลิตตลอดอายุ
การใช้งาน 25 ปี และการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 10 ปี
และเลือกใช้ Inverter ที่มีเทคโนโลยีการผลิตจากผู้ผลิตที่มี
มาตรฐานและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ โดยมีการ
รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ได้ว่าจ้าง Vestas และ Siemens Gamesa ซึ่งเป็นผู้ผลิตกังหัน
ลม ให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารจั ด การในส่ ว นของกั ง หั น ลมโดยเฉพาะ
ร่วมกับเลือกใช้กังหันลมจากผู้ผลิต ทั้ง 2 รายดังกล่าวซึ่ง มีการ
รับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 5 ปี สาหรับโรงงานผลิตไบโอ
ดีเซล โรงงานผลิต PCM และโรงงานผลิตน้ามันปาล์ม มีการ
จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับรองรับกรณีเกิดอัคคีภัย
น้าท่วม และเหตุภัยพิบัติไว้อย่างเพียงพอ อีกทั้งทุกๆ หน่วยงาน
จะทาการซักซ้อมเป็นประจาทุกปีเพื่อให้เข้าใจกระบวนการและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุ

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรารับซือไฟฟ้า
อัตราค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่บริษัททาไว้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากส่วนที่เป็นรายได้
ส่วนเพิ่ม (Adder) แล้ว จะประกอบด้วยค่าไฟฐาน (Base Tariff)
และอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ซึ่งคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (“กกพ.”) สามารถพิจารณาและประกาศปรับ
อัตราค่าไฟฐาน (Base Tariff) ได้ตามสถานการณ์แวดล้อมและ
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มากระทบ อันได้แก่ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบสายส่ง ระบบสายจาหน่ายสาหรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) กกพ. จะคานวณและประกาศ
ปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยอ้างอิงกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงใน
การผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ การไฟฟ้ า ไม่ส ามารถควบคุ มได้ ได้ แ ก่ ราคา
เชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดังนั้น รายได้จากการขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท จึงผัน
แปรตามการเปลี่ยนแปลงของค่าไฟฐานและ Ft ด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมามีการปรับค่าไฟฟ้าฐานน้อยครั้ง
มาก ส่วน Ft แม้จะมีการปรับได้ทุก 4 เดือน แต่อัตราการ
เปลี่ ย นแปลงไม่ ไ ด้ มี ผ ลต่ อ อั ต ราขายไฟฟ้ า โดยรวมอย่ า งมี
นัยสาคัญแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น และบางกรณีเป็นผลกระทบในเชิงบวกเพิ่มขึ้น บางกรณี
เป็นผลกระทบในเชิงลบทาให้รายได้ลดลง
ความเสี่ยงด้านความสามารถในการช้าระหนี
บริษัทฯ มีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งจาเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจานวนมาก โดยแหล่ง
เงิ น ทุ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท มาจากเงิ น กู้ ยื ม จากสถาบั น การเงิ น
เป็ นหลั ก จึ งมี ภ าระที่ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามข้ อตกลงและเงื่อ นไขใน
สัญญาเงินกู้ ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมี
การบริห ารจั ดการ และการวางแผนทางการเงิน ในระยะยาว
อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการติดตามและบริหารสภาพคล่อง
เป็นอย่างดีจากผลประกอบการ ทุกไตรมาส มีกระแสเงินสดจาก
การด าเนิน งานที่ สม่ าเสมอ เป็ นไปตามที่ค าดการณ์ ไว้ มาโดย
ตลอด โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม จาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัท
ทริสเรทติ้ง จากัด (TRIS) ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถรักษา
ระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอยู่ในระดับ “A” ได้ ซึ่งสะท้อน
ถึงสถานะเครดิ ตที่ แ ข็งแกร่ งจากกระแสเงิ นสดที่เ ติ บโตอย่ า ง
ต่อเนื่อง สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ คู่ค้า และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายได้ว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดี มีฐานะการเงิน
มั่นคงเพียงพอที่จะชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกาหนด
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัท ยังไม่เคยมีการผิดนัดชาระหนี้แต่อย่างใด
อีกทั้งมีศักยภาพทางการเงินสูง สามารถขยายการลงทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงานหลักที่วางไว้
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ความเสี่ ย งจากมู ล ค่ า การลงทุ น และผลตอบแทนที่ อ าจไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์
สาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ที่มีลักษณะ
การขยายตั ว ด้ ว ยการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ ต่ า งๆ แบบ Project
base จึงมีคุณลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่แตกต่าง
กั น ไป โดยต้ น ทุ น อุ ป กรณ์ ส าคั ญ หลายส่ ว นต้ อ งน าเข้ า จาก
ต่างประเทศ เช่น แผงโซล่าร์เซลล์ กังหันลม เครื่องชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า เป็นต้น แต่ละโครงการจึงมีความเสี่ยงจากกา เปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยที่เป็นข้อสมมติฐานที่สาคัญของการลงทุน เช่น ต้นทุน
การลงทุนของโครงการที่มาจากราคาอุปกรณ์นาเข้าที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย น ความไม่
แน่ น อนของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ต้ น ทุ น หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น บริษัทฯ ป้องกัน
ความเสี่ ย งโดยการศึ ก ษาโครงการก่ อ นเข้ า ลงทุ น ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ โดยมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยตรงเข้ า มาร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารและให้ ค าแนะน า บริ ษั ท ฯ มี
นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย นโดยการใช้
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เช่ น สั ญ ญาซื้ อ เงิ น สกุ ล ต่ า งประเทศ
ล่วงหน้า (FX Forward) ให้สอดคล้องกับกาหนดชาระค่าอุปกรณ์
และวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีความ
ผันผวน โดยการใช้เครื่องมือทางการเงิน แปลงอัตราดอกเบี้ย
จ่ายจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Interest
Rate Swap)
ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนส้าหรับธุรกิจใหม่
การพัฒนาโครงการต่างๆ จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยบริษัทฯ
มีรูปแบบการลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อดาเนินการใน
โครงการต่างๆ และวางโครงสร้างการถือหุ้นและการลงทุน ตาม
ความเหมาะสม เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด หาเงิ น ทุ น
สนับสนุนจากกลุ่มสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามธุรกิจใหม่ของ
บริษัทฯ มักเป็นธุรกิจที่ ค่อนข้างใหม่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
ดั ง นั้ น สถาบั น การเงิ น อาจมองว่ า มี ค วามเสี่ ย งค่ อ นข้ า งสู ง
ในบางกรณีสถาบันการเงินอาจไม่อนุมัติ หรืออนุมัติแต่กาหนด
เงื่อนไขที่เข้มงวด จนส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการอย่างไร
ก็ตาม จากสถานะทางการเงินที่ แข็ งแกร่งของบริ ษัทฯ และการ
ท าก าไรจากการด าเนิ นงานที่ ดี ท าให้ บริ ษั ทฯและกลุ่ มบริ ษั ท

สวนที่

หนา

ได้รับความเชื่อมั่นสูง โดยได้รับการจัดอันดับเครดิต อยู่ในระดับ
“A” จาก TRIS Rating อีกทั้งยังได้รับการอนุมัติเงินกู้ระยะยาว
ตลอดจนประสบความสาเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่
นักลงทุนสาเร็จ อีกทั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการผิดนัด
ชาระหนี้ แต่ อ ย่า งใด ดั งนั้ น บริ ษั ท ฯ จึงเชื่ อมั่ น ว่า จะสามารถ
เจรจากับกลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการต่างๆ ในอนาคตของบริษัท ได้
อย่างต่อเนื่อง

3.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
(1) นโยบายทางด้านธุรกิจไบโอดีเซล
ตามนโยบายรัฐบาลที่กาหนดให้ น้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ผสม
ไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยปริมาตรเป็นน้ามันดีเซล
หมุ น เร็ว ชนิ ด พื้ น ฐานของประเทศ โดยให้ ใ ช้ บังคั บ ตั้ งแต่ วั น ที่
1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ น ไป เพื่ อส่ งเสริ ม ปริม าณการใช้
พลังงานทดแทนไบโอดีเซลในประเทศให้มากยิ่งขึ้ น (ข้อมูลจาก
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรือง ก่าหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน่ามันดีเซล พ.ศ.2563) การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
ของภาครัฐ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อสร้าง
สมดุ ล ของปริ ม าณการผลิ ต ปาล์ ม น้ ามั น ในการน ามาใช้ เ ป็ น
เชื้อเพลิงในประเทศมากขึ้น ซึ่ งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในภาพรวมภาครัฐยังคงส่งเสริมการเพิ่ม
สัด ส่ว นผสมของไบโอดี เซล อย่า งไรก็ต ามการส่งเสริ มการใช้
ไบโอดีเซลดังกล่าวข้างต้น ควรพิจารณาการรับรองให้สามารถใช้
กั บ รถยนต์ ใ นรุ่ น ต่ า งๆ ตามประกาศของกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน
ประกอบด้วย
(2) นโยบายทางด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
แม้ว่ าแผนแม่บทว่า ด้วยการพัฒ นาพลังงานทางเลือกของ
ประเทศ จะกล่าวถึงการให้ความสาคัญและส่งเสริมสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและเป็ น การเพิ่ ม การพึ่ ง พิ ง แหล่ ง พลั ง งานใน
ประเทศทดแทนการนาเข้าก็ตาม บริษัทฯ จึงได้มุ่งสู่การขยาย
ธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจน
การศึกษาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศอื่นๆ
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(3) นโยบายทางด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่
ถึงแม้ว่า ภาครัฐจะให้การส่งเสริมผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ผ่ า นนโยบายด้ า นการส่ งเสริ ม การลงทุ น เพื่ อ
กระตุ้นธุรกิจแต่เนื่องจากภาครัฐยังไม่มีนโยบายและแผนปฏิบัติ
การที่ชัดเจนในการส่งเสริมหรือกระตุ้นความต้องการใช้ รถยนต์
ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่มีการสนับสนุน
โดยการลดภาษีหรือการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เป็น
ต้น จึ งท าให้ พั ฒนาการของอุ ตสาหกรรมยานยนต์ ไ ฟฟ้ า และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องยังเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะ
เห็ น ได้ จ ากสถิ ติ ร ถยนต์ จ ดทะเบี ย นใหม่ จ าแนกตามประเภท
เชื้ อ เพลิ ง ส าหรั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า แบตเตอรี่ (Battery Electric
Vehicle หรือ BEV) ซึ่งในปี 2563 มีจานวนทั้งสิ้น 2,999 คัน และ
ในปี 2562 มีจานวนทั้งสิ้น 1,572 คัน(ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ
ยานยนต์ สถาบันยานยนต์) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็น
อย่างยิ่งว่าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่ธุรกิจยานยนต์ใน
ปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กระตุ้นความต้องการของตลาดและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ในอนาคต
โดยจัดตั้ง บจก. พลังงานมหานคร เพื่อดาเนินกิจการติดตั้งสถานี
บริการชาร์จประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้า “EA Anywhere”
เพื่ อ สร้ า งความมั่น ใจให้ กั บผู้ บ ริ โภค ที่จ ะตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์
ไฟฟ้า รวมทั้งการขยายช่องทางการใช้งานของแบตเตอรี่ลิ เทียม
ไอออนจากตลาดหลัก คือ รถยนต์ไฟฟ้าไปยังรถโดยสารไฟฟ้า
และ เรือไฟฟ้า อีกทั้งมีแผนในการ เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
ออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย
(4) นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในพืนที่โครงการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ต่างๆ ของ
กลุ่มบริษัท ล้วนแล้วแต่อยู่ในกรอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
นโยบาย 4.0 จึงได้ลงทุนสร้างฐานการผลิตในพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ส่วนที่เพิ่มเติมและใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ภาครัฐและเอกชน
พัฒนาขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลสาเร็จของแต่ละ
โครงการให้เป็นไปด้วยดีและมั่นคงในระยะยาว อย่างไรก็ดี การ
พัฒนารายละเอียดต่างๆ ของ EEC เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติมีความ
ล่าช้ ากว่ าที่ค าดไว้ ทาให้แผนการลงทุน ของบริษั ทฯ ต้องปรั บ
ระยะเวลาและขั้นตอนดาเนินการจากเดิมที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้เร่งรัดดาเนินโครงการต่างๆ อย่างรวดเร็ว และนาแผน
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ส ารองที่ เ ตรี ย มการไว้ ม าใช้ ป ฏิ บั ติ เช่ น การน าแบตเตอรี่ ที่
ผลิ ต โดยบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ไ ต้ ห วั น มาใช้ ใ นระหว่ า งรอการก่ อ สร้ า ง
โรงงานแบตเตอรี่ ในไทย พร้อมทั้ งเริ่มการท าการตลาดเพื่ อ
ส่งเสริมให้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
อย่างกว้างขวางขึ้น เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจที่หลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ
เช่น ธุรกิจไบโอดีเซล ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ต่างก็มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เฉพาะที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นแปลงกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ จะส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจ
และการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้ ในการนี้ บริษัทฯ ตระหนัก
และให้ความสาคัญกับการติดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบมาตรฐานสากล
ต่างๆ เช่น RSPO, ISO 14001 และ ISO 45001 เป็นต้น อีกทั้ง
บริษัทฯ มีหน่วยงานที่สาคัญ 2 หน่วยงาน ได้แก่แผนก ISO และ
แผนกใบอนุญ าตและส่งเสริม การลงทุ น ซึ่ งรั บผิ ดชอบในการ
ควบคุม ติดตามการดาเนินการตามกฎ ระเบียบ กฎหมายและ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามบทบาท หน้ า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ตลอดจนมี ก ารติ ด ตาม และ
ตรวจสอบความสอดคล้องในการดาเนินงาน โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ การด าเนิ น
ธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทั้งองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบ
ถึ งผลกระทบ และตระหนั ก ถึ งสิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ ไป เพื่ อ
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้รับเหมางานของ
บริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาส ในการเกิดความ
เสี่ยง หรือผลกระทบต่อองค์กรให้น้อยที่สุด
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3.5 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายน้ามันไบโอ
ดีเซล (B100) เพื่อนาไปใช้เป็นน้ามันเชื้อเพลิงและเป็นผู้ผลิตและ
จาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยบริษัทฯ
มี ก ารพึ่ งพาลู ก ค้ า รายใหญ่ ในการจ าหน่ า ยน้ ามั น ไบโอดี เ ซล
จานวน 7 ราย โดยเป็นการขายน้ามันไบโอดีเซลให้แก่ลูกค้าตาม
สัญญาซื้อขาย การขายสินค้าให้กับบริษัทผู้ค้าน้ามันรายใหญ่ของ
ประเทศไทยถือว่าเป็นผลดีตอ่ บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทผู้ค้าน้ามัน
รายใหญ่ ดั งกล่ า ว มี ความน่าเชื่ อถื อทางการเงิ น อย่างไรก็ ตาม
สัดส่วนการซื้อขายดังกล่าวอาจปรับขึ้นลงได้ตามความต้องการ
ในการซื้อขายสินค้าในแต่ละช่วง
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่า โอกาสสูญเสียลูกค้าราย
ใหญ่มีน้อย เนื่องจากมีการจัดทาสัญญาซื้อขายกับลูกค้ารายใหญ่
โดยมีอายุสัญญาครั้งละ 3 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 3 ปี อีกทั้งมี
การให้ ส่ ว นลดจากราคาไบโอดี เ ซลที่ ป ระกาศโดยหน่ ว ยงาน
ของภาครัฐ และ เมื่อสัญญาการซื้อขายที่มีกับลูกค้าใกล้ถึงวัน
หมดอายุ บริษัท ฯ จะเสนอขายไบโอดีเ ซลโดยให้ ส่วนลดจาก
ราคาไบโอดีเซลที่ประกาศ โดยหน่วยงานของภาครัฐแก่ลูกค้า
รายใหญ่ ใ นอายุ สั ญ ญาถั ด ไป ในลั ก ษณะการเสนอขาย
แบบต่ อ เนื่ อ งตามแต่ ล ะอายุ สั ญ ญา ประกอบกั บ รั ฐ บาลได้
ก าหนดให้ ผู้ ค้ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งรายใหญ่ ต ามมาตรา 7 (พรบ.
การค้ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2543 ผู้ ค้ า น้ ามั น ตามมาตรา 7
หมายถึง ผู้ค้าน้ามันที่มีปริมาณการค้าน้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด
หรื อ รวมกั น ทุ ก ชนิ ด ปี ล ะตั้ ง แต่ 100,000 เมตริ ก ตั น หรื อ
ประมาณ 120 ล้านลิตรขึ้นไป) ต้องใช้ ไบโอดีเซล (B100) เป็น
ส่ ว นผสมในการจ าหน่ า ยน้ ามั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว ดั ง นั้ น ความ
ต้องการน้ามันไบโอดี เซล (B100) จึงเพิ่ มสูงขึ้ นตามอัตราการ
เพิ่มขึ้นของรถยนต์ที่ใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็วและอัตราการผสม
ไบโอดีเซลในน้ามันดีเซล
นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี
จะนามาซึ่งความ พึงพอใจ และความสั มพันธ์อันยั่งยืนระหว่าง
ลู ก ค้ า และองค์ ก ร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม โอกาส
ในการต่ อ อายุ สั ญ ญาระยะยาวกั บ ลู กค้ า ที่ ใ กล้ จ ะหมดอายุ
สั ญญาลง จึ งจั ดให้ มี การส ารวจความ พึ งพอใจของลู ก ค้ า ทุ ก ปี
โดยพิ จารณาในมิ ติ ต่างๆ อาทิ คุ ณภาพของสิน ค้าเป็นไปตาม
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มาตรฐาน, การส่งมอบสินค้าหรือบริการตรงความต้องการของ
ลูกค้า, มารยาทที่ปฏิบัติต่อลูกค้า เป็นต้น เพื่อใช้เป็นผลสะท้อน
ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจ และคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ
ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางาน
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเก่า และลูกค้า
ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2563 พบว่าภาพรวมของลูกค้าจากกลุ่ม
ธุรกิจไบโอดีเซล มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
ในระดับดีมาก
สาหรับธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น
เป็ น การจ าหน่ า ยให้ แ ก่ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
(กฟผ.) และการไฟฟ้ า ส่ วนภูมิ ภาค (กฟภ.) โดยมีอ ายุ สัญ ญา
นับตั้งแต่บริษัทฯ ขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสามารถต่อ
อายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะ
บอกยกเลิก โดยหากประสงค์ ที่จะต่ออายุสัญญาออกไปบริษัทฯ
จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์การต่อสัญญาไปยังการไฟฟ้า
คู่ สั ญ ญานั้ น ซึ่ ง หากระบบการผลิ ต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ของ
กลุ่มบริษัท สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สร้างความ
เสียหายต่อระบบของการไฟฟ้ า ก็จะได้รับการต่อสั ญญาตาม
ข้อกาหนดในสัญญาหลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดูแ ลระบบการ
ผลิตและการจาหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ ไม่สร้างปัญหาต่อระบบ
โดยการทาแผนบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับ
ทีมงานของการไฟฟ้าโดยใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และร่วมมือกันปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ และความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทฯ คือ น้ามันปาล์มดิบ
(CPO) ไขน้ามันปาล์ม (Stearine) และน้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์
(RBD Palm Oil) ซึ่งมีความผันผวนทั้งด้านปริมาณและราคา เช่น
การได้ รั บ ผลกระทบจากสภาพดิ น ฟ้ า อากาศที่ แ ห้ ง แล้ ง หรื อ
น้ าท่ ว ม การกี ด กั น ทางการค้ า และความต้ อ งการในตลาด
ต่างประเทศ เป็ นต้น โดยภาครัฐ ให้ค วามสาคั ญต่อ การรักษา
ระดั บ ราคาและปริ ม าณการส ารองน้ ามั น ปาล์ ม ในสต็ อ ก
ให้เพียงพอตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ในประเทศ และ
งดเว้ น การน าเข้ า จากต่ า งประเทศ ทั้ งนี้เ พื่ อ สร้ า งรายได้ แ ละ
ผลตอบแทนที่ดีแก่เกษตรกรสวนปาล์มของไทย
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สาหรับสถานการณ์ในปี 2563 ในช่วงต้นปีราคาตกอยู่
เหมือนกับ ในปี 2562 จนกระทั่งในเดือนตุลาคมราคาเริ่มปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากภาวะภัยแล้งยาวนาน ส่งผลให้
ผลปาล์ มไม่ออกผลตามฤดูก าล ทาให้ป ริม าณน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ
คงเหลือ ณ สิ้ น เดือ น ธัน วาคม 2563 เหลื อ อยู่จ านวนทั้ งสิ้ น
208,396 ตัน (อ้างอิงข้อมูลการตรวจสอบปริมาณสต็อกน่ามัน
ปาล์มคงเหลือ ณ ธันวาคม 2563 ของกรมการค้าภายใน กอง
ส่งเสริ ม การค้ าสิ น ค้ าเกษตร 1: http://agri.dit.go.th ส่า รวจ
จากพืนที 34 จังหวัดทัวประเทศ ระหว่างวันที 28-30 ธันวาคม
2563) ซึ่งอยู่ในสภาวะปริมาณวัตถุดิบเกินกว่าความต้องการและ
มีราคาลดต่าลงอย่างมากทั่วโลก รัฐบาลจึงเข้ามาดูแลโดยการ
กาหนดนโยบายการนาปาล์มน้ามันไปใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ
อย่างใกล้ชิด ทั้งด้านอาหารและพลังงาน รวมถึงเร่งผลักดัน การ
เพิ่ ม ส่ ว นผสมของไบโอดี เ ซลให้ เ ป็ น น้ ามั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว ตาม
ปริมาณน้ามันที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถผลิตและจาหน่ายได้ในเชิง
พาณิชย์ทั่วประเทศ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดหาวัตถุดิบด้วยวิธีการซื้อขายและตก
ลงราคาเป็นครั้งๆ โดยสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตน้ามันพืชและโรง
สกัดน้ามันปาล์ม ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักให้แก่บริษัทฯ ด้วย
วิธีการดังกล่าวที่ไม่มีการทาสัญญาจัดซื้อระยะยาว บริษัทฯ อาจ
มีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิต
หรือจาหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ได้ ตามปริมาณ เวลา และ
เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ไ ด้ หรื อ หาก ผู้ จ าหน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ พิ จ ารณา
ลงทุนในการผลิตไบโอดีเซลเอง และไม่จาหน่ายวัตถุดิบให้แก่
บริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้ แต่
ในทางกลับกัน ก็ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเนื่องจากการเก็บ
สต็อกวัตถุดิบที่ราคาสูงไว้

สวนที่

หนา

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
หากเกิ ด ความเสี่ ย งจากกรณี ดั งกล่ า ว โดยการติ ด ต่ อ ซื้ อ ขาย
และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ จ าหน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ
รวมทั้งกาหนดนโยบายการกระจายการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิต
หลายราย ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนร่วมกับโรงงานสกัด น้ามันปาล์มดิบ ที่มี
ศัก ยภาพในการผลิ ต น้ ามัน ปาล์ ม ดิ บ จ านวน 2 แห่ ง เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ในส่วนน้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์
(RBD Palm Oil) และ ไขน้ามันปาล์ม (Stearine) และยังมีการ
ดาเนินการจัดซื้อจากโรงงานน้ามันพืช รายใหญ่ในภาคกลางและ
ภาคตะวั นออกอี กด้ วย เพื่ อป้ องกั นความเสี่ ยง ในกรณี ที่ บ าง
ภูมิภ าคอาจประสบเหตุการณ์ หรือ ภัยพิ บัติต่ างๆ ที่อ าจท าให้
ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอหรือออกผลผลิตไม่ตรงตามฤดูกาล

3.6 ความเสี่ยงที่เกิดขึนใหม่
บริ ษั ท ฯ ได้ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะ
เกิดขึ้นใหม่ที่สาคัญ 3 ประการ คือ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบียบใหม่ๆ และความเสี่ยงจาก
การเกิดโรคระบาดร้ายแรง
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
บริษัทฯ เติบโตและขยายธุรกิจโดยใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีและ
ด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งตาม
แผน การดาเนินธุรกิจระยะยาว คือ การนาเทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงานมาใช้สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและการเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจเกิดจากการ
คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นทดแทนเทคโนโลยีปัจจุบันที่บริษัทฯ
อยู่ระหว่างการลงทุน หรือ การซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับสากล อีกทั้งมีราคาถูก จนทาให้การ
เติ บ โตในด้ า นการผลิ ต และกั ก เก็ บ ไฟฟ้ า เปลี่ ย นแปลงไปได้
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้นในหลายๆ
รู ป แบบ จึ ง ได้ พ ยายามสร้ า งฐานธุ ร กิ จ และรายได้ ใ ห้ มั่ น คง
แข็ งแรง ขยายตลาดไปทั้ งอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า อุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การแสวงหาโอกาสจากการลงทุน ใหม่ๆ ตลอดจนการพั ฒนา
บุคลากร การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป
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ความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบียบใหม่ๆ
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการลงทุนขนาดใหญ่ และมีการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจานวนมาก เช่น แผงโซล่าร์เซลล์
กังหันลมผลิตไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเทียม เป็นต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันเมื่อ
อุปกรณ์ดังกล่าวหมดสภาพการใช้งานก็จะสามารถนาส่งกลับ
ไปยังผู้ผลิตเพื่อให้ดาเนินการกาจัดตามกระบวนการที่เหมาะสม
และถูกต้องได้ ในการนี้ บริษัทได้ใช้มาตรการบารุงรักษา เพื่อยืด
อายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุด อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่
ในอนาคตอาจมีการออกเป็นข้อกาหนด หรือกฎหมายในการ
ควบคุมการกาจัดที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นได้ ทั้งระดับในประเทศและ
ต่ า งประเทศ ในการนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา
โครงการที่จะนาไปสู่ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ที่สิ้น
อายุการใช้งานแล้ว ให้กลับมารีไซเคิลได้ นอกจากนี้ ทีมงานของ
บริ ษัท ฯ มี ก ารติ ดตามพั ฒ นาการทางเทคโนโลยีอ ย่ างใกล้ ชิด
รวมถึงเริ่มเข้าลงทุนในธุรกิจ waste management โดยจัดตั้ง
บริษัทย่อย - บจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ (SWM) ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการขยายผลตอบแทนทางธุรกิจแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ
ทีมงานภายในที่จะเข้าสู่เทคโนโลยีการกาจัดขยะอีกด้วย
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ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง
ด้ ว ยปรากฏเหตุ ก ารณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงใน
หลายประเทศ ซึ่ ง เหตุ ก ารณ์ มี แ นวโน้ ม ทวี ค วามรุ น แรงและ
กระจายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว จึ ง เป็ น การยากในการควบคุ ม
สถานการณ์ในเวลาอันสั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษั ท โดยอ้ อ ม กล่ า วคื อ ไม่ ส ามารถน าเข้ า เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ แรงงาน จากแหล่งประเทศคู่ค้าได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งคู่ค้าที่สาคั ญ
ตลอดจนต้องชะลอ หรือ เลื่อนกาหนดการเดินทางของผู้บริหาร
และทีมงานที่จะไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง รวมถึงเลื่อนการจัด
กิจกรรมทางการตลาด ที่จะมีผู้เข้าร่วมจานวนมากบางรายการ
ทาให้แผนการดาเนินโครงการลงทุนในธุรกิจ ใหม่บางโครงการ
ต้องล่ าช้า ไปกว่าก าหนดการที่ว างไว้ อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทได้
จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบจากแหล่งสารองอื่น
ที่สามารถทดแทนกันได้ รวมทั้ งปรับแผนการดาเนิน การและ
กิจกรรม เพื่อลดผลกระทบต่างๆ และจัดให้มีมาตรการดูแลและ
ระมัดระวังสุขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
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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

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
ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
1.2 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 17651-17654, 19424, 2184021846 เนื้อที่รวม 315-3-20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1.3 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่รวม 1,894-1-76 ไร่
1.4 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดลาปาง เนื้อที่รวม 2,477-3-60.09 ไร่
1.5 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่รวม 2,279-0-45 ไร่
1.6 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ
เนื้อที่รวม 62-3-46 ไร่

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บริษัทฯ

ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)

การใช้ใช้งาน

 ที่ตั้งอาคารโรงงานไบโอดีเซล และ

ไม่ติดภาระค้าใดๆ

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และคลังสินค้า

บจก. อีเอ โซล่า

บริษัทฯ

 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์

ไม่ติดภาระค้าใดๆ

ไม่ติดภาระค้าใดๆ

บริษัทฯ

ไม่ติดภาระค้าใดๆ

บริษัทฯ

ไม่ติดภาระค้าใดๆ

บริษัทฯ

ไม่ติดภาระค้าใดๆ
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2,106.97*
(ก)

ขนาดกาลังการผลิต 8 MW
 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์

ขนาดกาลังการผลิต 90 MW
 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 90 MW
 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 90 MW
 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สิน
1.7 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
จังหวัดสงขลา เนื้อที่รวม 127-2-73 ไร่
1.8 ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่รวม 853-0-68.8 ไร่
1.9 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 102013 เนื้อที่รวม 1810-2-16 ไร่
เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
1.10 ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 28527 เลขที่ดิน 582 เนื้อที่รวม 73-0-37 ไร่
อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.11 ทีดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 10271, 12306, 17704, 12353, 16891
เนื้อที่รวม 23-0-3 ไร่ อาเภอดอกสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.12 ที่ดิน 35 แปลง เนื้อที่รวม 147-3-117 ไร่ อาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.13 ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 10155 เนื้อที่รวม 50-0-0.10 ไร่ และ น.ส.3ก
เลขที่ 24-27 เนื้อที่รวม 90 ไร่ อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

มูลค่าตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)

การใช้งาน

บริษัทฯ

ไม่ติดภาระค้าใดๆ

 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

บริษัทฯ

ไม่ติดภาระค้าใดๆ

 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

บริษัทฯ

ติดภาระกับสถาบันการเงิน

 ที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตสารเปลี่ยนสถานะ

บริษัทฯ

ติดภาระกับสถาบันการเงิน

บริษัทฯ

ไม่ติดภาระค้าใดๆ

บริษัทฯ

ติดภาระกับสถาบันการเงิน

บริษัทฯ

ติดภาระกับสถาบันการเงิน

หมายเหตุ : * (ก), (ข) = ยอดรวมทั้งสิ้น 2,106.97 ล้านบาท
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(ข)

(PCM) และคลังสินค้า
 ที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
และแบตเตอรี่ไฟฟ้า
 ที่ตั้งสานักงานสาหรับกิจการให้เช่าถังเก็บ
และขนส่งน้ามันปาล์มดิบ
 ที่ตั้งสาหรับกิจการสกัดน้ามันปาล์มดิบและ
การพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวภาพ
 ที่ตั้งสาหรับกิจการสกัดน้ามันปาล์มดิบ

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สิน
2. อาคารและส่วนปรับปรุง

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทฯ
บจก. อีเอ โซล่า
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์
บจก. อีเอ โซล่า ลาปาง
บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก
บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3
บจก. พลังงานมหานคร
บจก. บ้านชวน พัฒนา
บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น
บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น
บจก. กาญจนดิษฐ์น้ามันปาล์ม
บจก. ลาภภักดีปาล์ม
กลุ่มบริษัท

ภาระผูกพัน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี
ติดภาระจานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จานองรวม 962 ล้านบาท
ติดภาระจานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จานองรวม 1,200 ล้านบาท
ติดภาระจานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จานองรวม 280.72 ล้านบาท
ติดภาระจานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จานองรวม 310.85 ล้านบาท
-ไม่มี-
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มูลค่าตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)
68.35
6.89
111.37
109.26
126.18
72.66
0.72
75.75
214.76

การใช้งาน
ใช้ในการดาเนินงานและให้เช่า
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน

371.03

ใช้ในการดาเนินงานและให้เช่า

97.36

ใช้ในการดาเนินงาน

47.25

ใช้ในการดาเนินงาน

16.13

ใช้ในการดาเนินงาน

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สิน
3. เครื่องจักร

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์

เครื่องจักรมูลค่าตามบัญชีจานวน 129.24 ล้านบาท ติดภาระจานอง
เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยมีวงเงินจานองรวม
เท่ากับ 897 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการจานองตามสัดส่วนของวงเงินกู้ยืม)
ติดภาระจานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับ สถาบันการเงินมีวงเงิน
จานองรวม 687.31 ล้านบาท
-ไม่มี -ไม่มี -

บริษัทฯ

บจก. พลังงานมหานคร
Amita Technologies, Inc.
และกลุ่มบริษัท
บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช
บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช
บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น
บจก. ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น

4. อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง
สานักงาน และยานพาหนะ

บจก. กาญจนดิษฐ์น้ามันปาล์ม
บจก. ลาภภักดีปาล์ม
กลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัท

-ไม่มี -ไม่มี ติดภาระจานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จานองรวม 962 ล้านบาท
ติดภาระจานองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินมีวงเงิน
จานองรวม 1,200 ล้านบาท
-ไม่มี -ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -
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มูลค่าตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)
129.82

ใช้ในการดาเนินงาน

524.28

ใช้ในการดาเนินงานและให้เช่า

166.99
190.79

ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน

42.70
122.73
945.63

ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน

159.87

ใช้ในการดาเนินงาน

115.69
229.16
59.01
97.76

ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน

การใช้งาน

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

4.2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ประเภททรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าตามบัญชี
31 ธ.ค. 2563
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กลุ่มบริษัท
28.52
สิทธิในการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า
บจก. อีเอ โซล่า จากัด
9.98
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์
139.84
และสถานีไฟฟ้าย่อย
บจก. อีเอ โซล่า ลาปาง
143.98
บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก
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
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา กลุ่มบริษัท
178.84
รวม
2,792.58
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ - สิทธิในการซื้อขายไฟฟ้า
เท่ากับ 28,520,931 บาท และ 30,219,379 บาท (สุทธิจากรายการตัดจาหน่ายระหว่างปี 2563 และ 2562 จานวน 1,698,448 บาท
และ 1,698,448 บาท ตามลาดับ) โดยรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทีเ่ มื่อเดือน พฤษภาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท สุรชัย (1997) จากัด โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จานวน 9,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
75.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 5,583.33 บาท คิดเป็นจานวนเงิน 50,250,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อเงินลงทุนจานวนเงิน 250,000 บาทแล้ว) โดยมีส่วนของต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (“สินทรัพย์ไม่มีตัวตน”) มีจานวนเงินเท่ากับ 42,461,197.39 บาท ซึ่งเป็นการจ่า ยเพื่อแลกกับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิ ตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) สาหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรีของบริษัทฯ

สวนที่

หนา
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…………………………………. รับรองความถูกตอง
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

4.3

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท
บจก. สุรชัย (1997)
บจก. อีเอ โซล่า
บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์
บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์
บจก. อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง
บจก. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น
บจก. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม
บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น
บจก. ลม ก้าวหน้า
บจก. ลม ทศภูมิ
บจก. ลม นายางกลัก
บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช
บจก. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช
บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช
บจก. พลังงานมหานคร
Amita Technologies Inc.
บจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์
EA BVI Holding Limited
บจก. อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค
บจก. อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์
บจก. อีเอ โมบิลติ ี โฮลดิง

ทุนชาระแล้ว
จานวน
สกุลเงิน
190,500,000
550,000,000
530,000,000
5,590,000,000
7,383,700,000
100,000
2,000,000
400,100,000
1,879,500,000
1,670,000,000
1,879,500,000
5,075,000
400,000,000
112,000,000
200,000,000
1,472,494
9,999,978
500,0000
800,000,000
100,000
2,718,470,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ดอลลาร์
ไต้หวัน
บาท
ดอลลาร์
สหรัฐ
บาท
บาท
บาท

มูลค่าเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน (บาท)

สัดส่วนการ
ลงทุน (ร้อยละ)

231,550,000
313,030,000
529,999,500
5,589,999,970
7,383,699,970
50,000
1
400,099,970
1,879,499,970
1,669,999,970
1,879,499,970
5,074,970
399,999,970
111,999,970
99,999,970
3,680,011,745

99.90
49.00
99.99
99.99
99.99
50.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
50.00
65.61

9,999,970
16,036,600

99.99
100.00

799,999,970
99,970
2,718,469,970

99.99
99.97
99.99

4.4

การควบคุมบริษัทย่อย
สาหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการทั้งหมดของบริษัทย่อย เพื่อการดูแล
และควบคุมการดาเนินธุรกิจในแต่ละบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว

สวนที่

หนา
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีคดีที่เกี่ยวข้องในกรณีดังต่อไปนี้
 ไม่มี คดีที่มีผลกระทบทางด้านลบ ต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันสิ้นปีบัญชี 2563
 ไม่มี คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสาคัญ
 ไม่มี คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

สวนที่

หนา

ส่วนที่ 1 (5) หน้าที่ 50

…………………………………. รับรองความถูกตอง

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited)
: EA
: 0107551000061
: เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : +66 2248 2488-92, +66 2002 3667-9 โทรสำร : +66 2248 2493
Website : www.energyabsolute.co.th
: ติดต่อฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
โทรศัพท์ : +66 2248 2488-92, +66 2002 3667-9 ต่อ 19531 โทรสำร : +66 2248 2493
Email : ir@energyabsolute.co.th
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : 1.) กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล (ผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
 ผลิต และจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้
 ผลิต และจาหน่ายสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM)
2.) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน (ผ่านบริษัทย่อย)
 ผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 ผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
3.) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ (ผ่านบริษัทย่อย)
 ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจาหน่ายแบตเตอรี่
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 ธุรกิจวิจัยและพัฒนา
 ธุรกิจอื่น
ทุนจดทะเบียน
: 373,000,000.- บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 3,730,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
ทุนชำระแล้ว
: 373,000,000.- บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 3,730,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งโรงงำน / สำนักงำนโครงกำร
กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
 โรงงำน ผลิตไบโอดีเซล กลีเซอรีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้
สำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :
ตั้งอยู่เลขที่ 507 หมู่ที่ 9 ซอย 7 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุร-ี นครราชสีมา กม.12
ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำด 8 เมกะวัตต์ /
จังหวัดลพบุรี
สำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :
ตั้งอยู่เลขที่ 188, 188/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายโคกตูมแม่น้า-ป่าสัก
(ทางหลวงหมายเลข 3333) กม.21 ตาบลพัฒนานิคมอาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำด 90 เมกะวัตต์ /

จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :
ตั้งอยู่เลขที่ 99/9, 99/10 หมู่ที่ 5 ตาบลหัวหวาย
อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140

 โรงงำน ผลิตสำรเปลี่ยนสถำนะ (PCM) :

สำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :
ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
เลขที่ 88 ซอยจี 5, ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำด 90 เมกะวัตต์ /

จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงำนของโครงกำร และโครงกำร :
ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 11 ตาบลมะต้อง อาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 65180
 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ขนำด 126 เมกะวัตต์ /

จังหวัดนครศรีธรรมรำช, จังหวัดสงขลำ
สำนักงำนของโครงกำร :
ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ที่ 2 ตาบลหัวไทร อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โครงกำร : ตั้งอยู่ที่อาเภอหัวไทร, อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำด 90 เมกะวัตต์ /

จังหวัดลำปำง
สำนักงำนของโครงกำร :
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเอื้อม อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 52100
โครงกำร : ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านเอื้อม, อาเภอบ้านเป้า
อาเภอเมืองลาปาง และตาบลหนองหล่ม อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง

สวนที่

หนา

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ขนำด 260 เมกะวัตต์ /

จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงำนของโครงกำร :
ตั้งอยู่เลขที่ 8/8 หมู่ 8 ตาบลตะโกทอง อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ 36130
โครงกำร : ตั้งอยู่ที่อาเภอเทพสถิต, อาเภอหนองบัวระเหว
และอาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
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ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 49 บริษัท (แบ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง 21 บริษัท บริษัทย่อยทางอ้อม 28 บริษัท) บริษัทร่วม 3 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อบริ ษั ท
กลุ่ ม ธุ รกิ จ ไบโอดี เ ซล
บริ ษั ท ย่ อย (ทำงตรง)
1. บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น
2. บจก. อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค

ชื่ อย่ อ

ทุ น จดทะเบี ย น
(บำท)

จำนวนหุ้ น
ที่ จำหน่ ำยแล้ว
(หุ้ น )

มู ลค่ ำ
ที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ
(บำท)

จำนวนหุ้ น ที่ ถือ
(หุ้ น )

สัด ส่ว นกำรถื อหุ้ น
(ทำงตรง / ทำงอ้ อม)
(ร้ อยละ)

ที่ ตั้ ง สำนั กงำน

EBI

400,100,000

40,010,000

10

40,009,997

99.99 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16

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 เอ็นเนอร์ยี่ เทค

CET

181,000,000

1,810,000

100

ถือโดย EPN : 1,267,000

70.00

4. บจก. ลาภภักดีปาล์ม

LPD

310,000,000

3,100,000

100

ถือโดย EPN : 2,324,999

74.99 เลขที่ 456 หมู่ ที่ 3 ตาบลเขาเขน อาเภอปลายพระยา

บริ ษั ท ย่ อย (ทำงอ้ อม)

จังหวัดกระบี่ 81160
โทรศัพท์ : 075-656 598 โทรสาร : 075-656 597
5. บจก. กาญจนดิษฐ์ น้ามันปาล์ม

KJD

195,000,000

1,950,000

100

ถือโดย EPN : 1,462,500

75.00 เลขที่ 179/1 ตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077 953 012 โทรสาร : 077 953 012
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บริษท
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ชื่ อบริ ษั ท

ชื่ อย่ อ

ทุ น จดทะเบี ย น
(บำท)

จำนวนหุ้ น
ที่ จำหน่ ำยแล้ว
(หุ้ น )

มู ลค่ ำ
ที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ
(บำท)
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สัด ส่ว นกำรถื อหุ้ น
(ทำงตรง / ทำงอ้ อม)
(ร้ อยละ)

จำนวนหุ้ น ที่ ถือ
(หุ้ น )

ที่ ตั้ ง สำนั กงำน

กลุ่ ม ธุ รกิ จ พลัง งำนหมุ น เวี ย น
บริ ษั ท ย่ อย (ทำงตรง)
6. บจก. สุรชัย (1997)

SU97

190,500,000

190,500

1000

190,300

7. บจก. อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง

ERH

7,429,200,000

742,920,000

10

742,919,997

99.99 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

8. บจก. อีเอ 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. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม

TWF

2,000,000

20,000

100

19,998

10. บจก. ลม นายางกลัก

WNYK

1,879,500,000

187,950,000

10

187,949,997

99.99

11. บจก. ลม ก้าวหน้า

WPGS

1,879,500,000

187,950,000

10

187,949,997

99.99

12. บจก. ลม ทศภูมิ

WTSP

1,670,000,000

167,000,000

10

166,999,997

99.99

ESLO

550,000,000

หุ้นสามัญ 4,480,000

หุ้นสามัญ 100

ถือโดย EA (หุ้นสามัญ) : 2,694,000

หุ้นบุริมสิทธิ 1,020,000

หุ้นบุริมสิทธิ 100

ถือโดย SUSO : 2,805,000

ถือโดยบริษทั ย่อย: 51.00 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

(เป็นหุ้นสามัญ : 1,785,000 หุ้น

โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9

99.90 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16

99.99 โทรสาร : 0 2248 2493

บริ ษั ท ย่ อย (ทำงอ้ อม)
13. บจก. อีเอ โซล่า

ถือทางตรง: 49.00 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16

หุ้นบุริมสิทธิ : 1,020,000 หุ้น)

โทรสาร : 0 2248 2493

14. บจก. สุรชัย (1997) โซล่าร์

SUSO

179,500,000

179,500

1,000

ถือโดย SU97 : 179,498

99.99

15. บจก. อีเอ โซล่า ลาปาง

ESL

2,125,000,000

212,500,000

10

ถือโดย ERH : 212,499,997

99.99

16. บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก

ESP

2,125,000,000

212,500,000

10

ถือโดย ERH : 212,499,997

99.99

17. บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2

EWHK 2

123,065,000

12,306,500

10

ถือโดย ERH : 12,306,497

99.99

18. บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3

EWHK 3

3,120,000,000

312,000,000

10

ถือโดย ERH : 311,999,997

99.99

19. บจก. นายางกลัก พัฒนา

NYKD

939,000,000

93,900,000

10

ถือโดย WNYK : 93,899,997

99.99

20. บจก. นายางกลัก พลังลม

NWP

939,000,000

93,900,000

10

ถือโดย WNYK : 93,899,997

99.99

21. บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา

BJRD

876,000,000

87,600,000

10

ถือโดย WPGS : 87,599,997

99.99

22. บจก. โป่งนก พัฒนา

PND

1,002,000,000

100,200,000

10

ถือโดย WPGS : 100,199,997

99.99

23. บจก. บ้านชวน พัฒนา

BCD

1,669,000,000

166,900,000

10

ถือโดย WTSP : 166,899,997

99.99

24. บจก. ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม(1)

SWF

2,000,000

20,000

100

ถือโดย ERH : 19,997

99.99
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่ อบริ ษั ท

ชื่ อย่ อ

ทุ น จดทะเบี ย น
(บำท)

จำนวนหุ้ น
ที่ จำหน่ ำยแล้ว
(หุ้ น )

มู ลค่ ำ
ที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ
(บำท)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

สัด ส่ว นกำรถื อหุ้ น
(ทำงตรง / ทำงอ้ อม)
(ร้ อยละ)

จำนวนหุ้ น ที่ ถือ
(หุ้ น )

ที่ ตั้ ง สำนั กงำน

กลุ่ ม ธุ รกิ จ อื่ น ๆ
บริ ษั ท ย่ อย (ทำงตรง)
25. บจก. พลังงานมหานคร

EMN

200,000,000

20,000,000

10

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

26. บจก. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์

ESM

530,000,000

5,300,000

100

5,299,995

EMMA

100,000

1,000

100

500

50.00 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

28. บจก. กรีน เทคโนโลยี 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 โมบิลติ ี รีเสิร์ช

MMR

400,000,000

40,000,000

10

39,999,997

99.99 โทรสาร : 0 2248 2493

30. บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช

EBR

20,000,000

2,000,000

10

1,999,997

99.99

31. บจก. อีเอ โมบิลติ ี โฮลดิง

EMH

3,348,470,000

334,847,000

10

334,846,997

99.99

32. บจก. สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์

SWM

10,000,000

1,000,000

10

999,997

99.99

10,000
147,249,406

10
10 /1

9,997
ถือโดย EA : 96,609,821
ถือโดย EA BVI 1 : 8,929,000
ถือโดย EA BVI 2 : 4,465,000

27. บจก. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น

33. บจก. อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์
34. Amita Technologies Inc.

EWM
Amita
Taiwan

100,000
2,000,000,000 /1

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

EA
Con Dao

10,000 /2

10,000

1 /2

9,500

36. EA BVI Holding Limited

BVI
Holding

500,000 /3

50,000

10 /3

50,000

หมำยเหตุ :

/1 เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน /2 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์

/3 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
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ถือทางตรง : 50.00 เลขที่ 518 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
ถือโดยบริษทั ย่อย: 2.11 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0 2087 6300, 02087 6311
99.99 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16

99.97
ถือทางตรง : 65.61 No.6, Chazhuan Rd., Gueishan, Taoyuan
ถือโดยบริษทั ย่อย : 9.10 County 33349, Taiwan
Tel : +886-3-2631212 #133
Fax : +886-3-3-3200638
Website : www.amitatech.com
95.00 No. 8 MARINA BOULEVARD
#05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE
SINGAPORE (018981)
100 Tortola Pier Park, Building 1
Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่ อบริ ษั ท

ชื่ อย่ อ

จำนวนหุ้ น
ที่ จำหน่ ำยแล้ว
(หุ้ น )

ทุ น จดทะเบี ย น
(บำท)

มู ลค่ ำ
ที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ
(บำท)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

จำนวนหุ้ น ที่ ถือ
(หุ้ น )

สัด ส่ว นกำรถื อหุ้ น
(ทำงตรง / ทำงอ้ อม)
(ร้ อยละ)

ที่ ตั้ ง สำนั กงำน

บริ ษั ท ย่ อย (ทำงอ้ อม)
37. บจก. อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

Amita-TH

2,400,000,000

240,000,000

10

ถือโดย Amita-SG : 239,999,997

38. บจก. อีวนี าว

EV Now

50,000,000

5,000,000

10

ถือโดย EMH : 3,749,497

39. บจก. อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต

EST

201,000,000

20,100,000

10

ถือโดย EMH : 20,099,997

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

40. บจก. ไมน์ โมบิลติ ี คอร์ปอเรชั่น

MMC

550,000,000

55,000,000

10

ถือโดย EMH : 54,999,997

99.99 โทรสาร : +66 2248 2493

41. บจก. แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี

AAB

1,500,000,000

150,000,000

10

ถือโดย EMH : 82,499,998

54.99

42. บจก. แอสโซซิเอท อินฟินิตี้

AI

10,000,000

100,000

100

ถือโดย EWHK2 : 99,998

99.99

50,000

10

ถือโดย EMN : 49,970

99.94

10

ถือโดย EMN : 9,997

43. บจก. อีเอ สเตชั่น

EAST

500,000

44. บจก. เปย์ปอ๊ ป

POP

100,000

10,000

99.99 เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16
74.99 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

99.97 เลขที่ 518 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : +66 2087 6300, +66 2087 6311

45. บจก. เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์

CRL

65,000,000

650,000

100

ถือโดย EST : 649,998

99.99 เลขที่ 72 อาคารกสท โทรคมนาคม
ตรอกวัดม่วงแค (เจริญกรุง) แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2105 4762

46. AMITA NEW TECHNOLOGY PTE.LTD.

Amita-SG

71,366,279 /

3

10,000,000 /

3

3

71,366,279

3

1/

ถือโดย 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

1/

ถือโดย 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 /

49. EA (BVI) 2 Limited

BVI 2

30,000 /3

823,000

3

10 /

ถือโดย BVI Holding : 823,000

3,000

10 /3

ถือโดย BVI Holding : 3,000

100 Tortola Pier Park, Building 1
100 Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

หมำยเหตุ :

/1 เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน /2 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์

/3 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่ อบริ ษั ท
บริ ษั ท ร่ ว ม
50. Wan Meng Automatic

ชื่ อย่ อ

ทุ น จดทะเบี ย น
(บำท)

จำนวนหุ้ น
ที่ จำหน่ ำยแล้ว
(หุ้ น )

มู ลค่ ำ
ที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ
(บำท)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

จำนวนหุ้ น ที่ ถือ
(หุ้ น )

Wan Meng

100,000,000 /1

3,596,000

10 /1

ถือโดย Amita Taiwan : 1,296,000

NEX

1,897,833,514

1,674,452,510

1

ถือโดย ERH : 670,000,000

Precision Co., Ltd.
51. บมจ. เน็กซ์ พอยท์

สัด ส่ว นกำรถื อหุ้ น
(ทำงตรง / ทำงอ้ อม)
(ร้ อยละ)

ที่ ตั้ ง สำนั กงำน

36.04 58-1,Alley 289, Lane 68, Ming Fu Rd. Sec. 3,
Yangmay, Taoyuan, Taiwan
40.01 เลขที่ 999/999 หมู่ ที่ 4 ตาบลบางโฉลง
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +66 2026 3599 โทรสาร : +66 2116 4878

52. บจก. ทีเอฟ เทค โฮลดิง้

TFTH

200,000,000

2,000,000

100

ถือโดย ERH : 800,000

40.00 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 2513 8989 โทรสาร : +66 2513 9060

กิ จ กำรร่ ว มค้ ำ
53. Shenzhen Atess Power
Technology Co., Ltd.

Atess
Power

3,600,000 /3

บริษทั ฯ ลงทุนเป็นเงิ นจานวน 1,387,500 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

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

หมำยเหตุ :

/1 เหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน /2 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์

/3 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

ส่วนที่ 1 (6) หน้าที่ 57

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

6.2 บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อ
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ทีต่ ั้ง : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 2009 9999
เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd
อีเมล์ : SETContactCenter@set.or.th
นำยทะเบียนหุ้นกู้ / ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
1.) หุ้นกู้บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 (ชุดที่ 3)
นำยทะเบียนหุ้นกู้
ชื่อ
: ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : สานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อ
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : สานักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
2.) หุ้นกู้บริษัทฯ ครั้งที่ 1-3/2562 (ชุดที่ 1,ชุดที่ 2, ชุดที่ 3)
นำยทะเบียนหุ้นกู้
ชื่อ
: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : สานักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อ
: ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : สานักงานใหญ่ เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์
ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

3.) หุ้นกู้บริษัทฯ ครั้งที่ 1-3/2563 (ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3)
นำยทะเบียนหุ้นกู้
ชื่อ
: ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : สานักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อ
: ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : สานักงานใหญ่ เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์
ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ชื่อ
: 1.) นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4599
2.) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552
3.) นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : +66 2344 1000, +66 2824 5000
โทรสาร : +66 286 5050
ที่ปรึกษำกฎหมำย
ชื่อ
: บริษัท เอส. ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จากัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 90/42 ชั้น16 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : +66 2696 9696-97
โทรสาร : +66 296 9698

6.3 ข้อมูลสำคัญอื่น
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (โปรดอ้ำงอิงรำยละเอียดใน “ข้อมูล
หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น-กำรออกหลักทรัพย์อื่น”)

สวนที่
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
และทุนที่เรียกชาระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 373,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 3,730,000,000 หุ้น โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
7.2

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
รำยชื่ อผู้ ถือหุ้ น

1. กลุ่ม อำหุนั ย

ณ วั น ที่ 30 ธั นวำค ม 2563
ร้ อยละ
จำนวนหุ้ น
ข องจำนวนหุ้ น
ทั้ ง หมด
1,626,406,430
43.6034

ณ วั น ที่ 6 มกรำค ม 2563
ร้ อยละ
ข องจำนวนหุ้ น
จำนวนหุ้ น
ทั้ ง หมด
1,629,586,330
43.6886

ผลต่ ำงเพิ่ ม ขึ้ น / (ลดลง)
ร้ อยละ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น /
จำนวนหุ้ น
(ลดลง)
(3,179,900)
(0.0852)

1.1 นายสมโภชน์ อาหุนัย

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 *
(Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นแทน)
1.4 Sotus & Faith#1 *
(Custodian - MORGAN STANLEY ถือหุ้นแทน)
1.5 Sotus & Faith#2 *
(Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นแทน)
1.6 นางบลังก้า ซูหลาน หวาง

264,000,000

7.0777

430,000,000

11.5281

(166,000,000)

(4.4504)

66,000,000

1.7694

66,000,000

1.7694

2,770,000

0.0743

2,770,000

0.0743

-

-

24,983,607

0.6698

24,983,607

0.6698

-

-

1.7 นายสมบูรณ์ อาหุนัย

-

-

-

8,293,951

0.2224

10,093,951

0.2706

1.8 นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย

24,217,049

0.6493

24,217,049

0.6493

-

-

1.9 นายจุลนิ ทร์ อาหุนัย

16,800,000

0.4504

16,800,000

0.4504

-

-

1.10 นางวิไล อาหุนัย

(1,800,000)

-

(0.0483)

6,000,000

0.1608

6,200,000

0.1662

(200,000)

(0.0054)

1.11 นายพลสิทธิ์ อาหุนัย

18,637,237

0.4997

19,137,237

0.5131

(500,000)

(0.0134)

1.12 นายพีรพล อาหุนัย

18,268,200

0.4898

18,948,100

0.5080

(679,900)

(0.0182)

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH
(ไม่ ร วมหุ้ น ที่ ถือในข้ อ 1.3, 1.5, และ 5.2)
3. บริ ษั ท ไทยเอ็น วี ดี อำร์ จำกัด

479,188,593

12.8469

408,778,593

10.9592

70,410,000

1.8877

188,961,942

5.0660

181,470,841

4.8652

7,491,101

0.2008

4. กลุ่ม เจีย รนิ ลกุลชั ย

182,593,892

4.8953

182,593,892

4.8953

-

-

4.1 นางมุกดา บุญเสี่ยง

167,261,043

4.4842

167,261,043

4.4842

-

-

15,332,849

0.4111

15,332,849

0.4111

-

-

4.2 นายวุฒเิ ลิศ เจียรนิลกุลชัย
5. กลุ่ม ทรั พ ย์ท วี กุล

สวนที่

160,213,109

4.2952

153,992,809

4.1285

5.1 นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ

74,968,316

2.0099

74,968,316

2.0099

-

-

5.2 นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ
(Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นแทน)
5.3 นางสาววัสสา ริมชลา

25,000,000

0.6702

25,000,000

0.6702

-

-

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
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

รำยชื่ อผู้ ถือหุ้ น
6. นำยลุชั ย ภุ ขั นอนั น ต์

ณ วั น ที่ 30 ธั นวำค ม 2563
ร้ อยละ
ข องจำนวนหุ้ น
จำนวนหุ้ น
ทั้ ง หมด
140,432,408
3.7649

ณ วั น ที่ 6 มกรำค ม 2563
ร้ อยละ
ข องจำนวนหุ้ น
จำนวนหุ้ น
ทั้ ง หมด
145,632,408
3.9044

ผลต่ ำงเพิ่ ม ขึ้ น / (ลดลง)
ร้ อยละ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น /
จำนวนหุ้ น
(ลดลง)
(5,200,000)
(0.1395)

7. กลุ่ ม นพรั ม ภำ

77,043,100

2.0655

75,243,100

2.0173

7.1 นางสาวพลอยส่องแสง นพรัมภา

68,970,700

1.8491

68,970,700

1.8491

7.2 นายธีรพล นพรัมภา

1,800,000

0.0482

7.3 นายทิม 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. นำยสมเกี ย รติ ธ นั ต ถ์ เ จริ ญ กุ ล

40,786,900

1.0935

53,416,900

1.4320

(12,630,000)

(0.3385)

1

32,951,300

0.8834

30,501,300

0.8177

2,450,000

0.0657

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

10. นำยพรเลิศ เตช ะรั ต โนภำส
11. ผู้ ถือหุ้ น รำยอื่ น ๆ

2

รวมจำนวนหุ้ น
รวมจำนวนผู้ ถือหุ้ น

หมำยเหตุ

21,580 รำย

-

-

1,800,000
1,800,000
-

0.0482
0.0482
-

24,923 รำย

: * อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อ อานาจในการควบคุมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
: 1, 2 ปรับปรุงจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นลาดับที่ 10, 11 ณ วันที่ 6 มกราคม 2563

 ข้อจำกัดในกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ
ไม่มีข้อจากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างชาติถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า
ร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
7.3

สวนที่

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน
10,000 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับพัฒนา และก่อสร้างโครงการโรงผลิตไฟฟ้า
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน
15,000 ล้านบาท เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สาหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ตามที่จาเป็น
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน
15,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการ Refinance หุ้นกู้ชุดเดิม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จานวน 5 รุ่น 10 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 16,200 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน
มีผแู้ ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
กำรเสนอขำย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู้
4,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้
22 กรกฎาคม 2559
วันชำระดอกเบี้ย
ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 22 มกราคม และวันที่ 22 กรกฎาคม
ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ ชาระดอกเบีย้ ครั้งแรกวันที่ 22 มกราคม 2560
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
“AA” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด
ชุดที่
มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท)
(ชุดที่ 3) / อายุ 5 ปี
4,000,000,000
‘* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอนได้

อัตรำดอกเบี้ย
2.37% ต่อปี

วันครบกำหนดไถ่ถอน
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564*

2. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุน้ กู้
กำรเสนอขำย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู้
3,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้
11 กรกฎาคม 2562
วันชำระดอกเบี้ย
ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 11 มกราคม และวันที่ 11 กรกฎาคม
ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ ชาระดอกเบีย้ ครั้งแรกวันที่ 11 มกราคม 2563
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
“A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด
ชุด
(ชุดที่ 1) / อายุ 3 ปี
(ชุดที่ 2) / อายุ 10 ปี

มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท)
1,000,000,000
2,000,000,000

อัตรำดอกเบี้ย
2.61% ต่อปี
3.61% ต่อปี

วันครบกำหนดไถ่ถอน
11 กรกฎาคม 2565
11 กรกฎาคม 2572

3. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2562 ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุน้ กู้
กำรเสนอขำย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู้
4,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้
15 สิงหาคม 2562
วันชำระดอกเบี้ย
ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันที่ 15 สิงหาคม
ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ ชาระดอกเบีย้ ครั้งแรกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
“A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด

สวนที่
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ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

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

มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท)
500,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000

อัตรำดอกเบี้ย
2.41% ต่อปี
3.11% ต่อปี
3.58% ต่อปี

วันครบกำหนดไถ่ถอน
15 สิงหาคม 2565
15 สิงหาคม 2567
15 สิงหาคม 2572

4. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
กำรเสนอขำย
ผู้ลงทุนสถาบัน
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู้
3,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้
16 ตุลาคม 2562
วันชำระดอกเบี้ย
ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 16 เมษายน และวันที่ 16 ตุลาคม
ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ ชาระดอกเบีย้ ครั้งแรกวันที่ 16 เมษายน 2563
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
“A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด
ชุด
(ชุดที่ 1) / อายุ 7 ปี

มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท)
3,000,000,000

อัตรำดอกเบี้ย
2.744% ต่อปี

วันครบกำหนดไถ่ถอน
16 ตุลาคม 2569

5. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงำนบริสุทธิ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุน้ กู้
กำรเสนอขำย
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่
มูลค่ำคงเหลือหุ้นกู้
2,200 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้
10 กรกฎาคม 2563
วันชำระดอกเบี้ย
ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 10 มกราคม และวันที่ 10 กรกฎาคม
ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริม่ ชาระดอกเบีย้ ครั้งแรกวันที่ 10 มกราคม 2564
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
“A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด
ชุด
(ชุดที่ 1) / อายุ 2 ปี
(ชุดที่ 2) / อายุ 3 ปี
(ชุดที่ 3) / อายุ 5 ปี

สวนที่

หนา

มูลค่ำหุ้นกู้ (บำท)
500,000,000
1,000,000,000
700,000,000

ส่วนที่ 2 (7) หน้าที่ 62

อัตรำดอกเบี้ย
2.62% ต่อปี
3.94% ต่อปี
3.30% ต่อปี

วันครบกำหนดไถ่ถอน
10 กรกฎาคม 2565
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2568

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

8. โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด ได้แก่
1.) คณะกรรมการบริหาร
5.) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2.) คณะกรรมการตรวจสอบ
6.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.) คณะกรรมการสรรหา
7.) คณะกรมการกลยุทธ์องค์กร
4.) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
โครงสร้างองค์กร
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สวนที่

หนา
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…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

8.1

คณะกรรมการบริษัท
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในจานวนนี้ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 6 ท่าน องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 (ห้า) ท่าน
แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ / ตาแหน่ง
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
 ประธานกรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ (มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระปี 2560)
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
 รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
5. นายสุธรรม ส่งศิริ
 กรรมการบริษัท
6. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
 กรรมการอิสระ
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
 กรรมการอิสระ
8. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
 กรรมการอิสระ
9. นายสมบูรณ์ อาหุนัย
 กรรมการบริษัท
10. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
 กรรมการอิสระ
11. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
 กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
12 มีนาคม 2551

จานวนการเข้าประชุม
8/8

12 มีนาคม 2551

5/8

30 มีนาคม 2555

7/8

12 มีนาคม 2551

8/8

12 มีนาคม 2551

8/8

7 สิงหาคม 2555

8/8

26 พฤศจิกายน 2553

8/8

18 เมษายน 2557

-/8

22 เมษายน 2558

7/8

27 เมษายน 2560

3/8

23 เมษายน 2563

4/8

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล: เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563
1.) นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล, กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที 22 เมษายน 2563

สวนที่

หนา
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แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายสมโภชน์ อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท”
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Duty of Care, Duty of Obedience, Duty of Loyalty and Duty of Disclosure)













สวนที่

ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care)
เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
(Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure) มี
ความรับผิดชอบ(Accountability) และดาเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
กาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตาม
นโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
เพิ่มมูลค่ าสูงสุดให้แก่ บริษั ทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน
กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาตั ด สิ น ในเรื่ อ ง
ที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ การซื้ อ ขายกิ จ การ อ านาจการบริ ห าร และ
รายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
กาหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประกอบการ
และการปฏิ บั ติ ข องฝ่ า ยบริ ห าร โดยให้ มี ค วามตั้ งใจและ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดให้มีระบบบัญชี
การรายงานทางการเงิ น และการสอบบั ญ ชี ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้
รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม
ของการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผล การบริ หารความเสี่ยง การ
รายงานทางการเงิน และการติดตามผล

หนา

















คณะกรรมการบริ ษัท มี หน้ าที่ รับ ผิด ชอบไม่ใ ห้เ กิด ปัญ หา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ รายงานทางการเงิ น โดยแสดง
ควบคู่ กั บ รายงานผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ว้ ใ นรายงานประจ าปี และ
ครอบคลุม ในเรื่องที่สาคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น มี ม าตรฐาน
โปร่งใส และทันเวลา
จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
จัดให้มี และกากับดูแลการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี และมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะกรรมการ และช่ ว ยให้ ค ณะกรรมการและบริ ษั ท ฯ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
กรรมการอิ ส ระควรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งเป็ น อิ ส ระในการ
พิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร
การแต่งตั้งกรรมการ และการกาหนดมาตรฐานการดาเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทาของฝ่ายจัดการ
หรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขั ดแย้งในเรื่องที่ มี
ผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็ น ทางวิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด แทนคณะกรรมการก็ ไ ด้ แต่ ก ารมอบอ านาจดั งกล่ า ว
ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือการมอบ
อานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการ สามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ใ นลั ก ษณะอื่ น ใด หรื อ มี ค วามขั ด แย้ ง กั บ
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็น
การขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว



8.2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สวนที่

 บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของประธานกรรมการ
บริษัท
 ประธานกรรมการบริษั ทมี บ ทบาทหน้ าที่ กากับ ดูแ ลการใช้
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ
รวมทั้งให้คาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของฝ่าย
จัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจาของบริษัทฯ
 ประธานกรรมการบริษัททาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดาเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพจนสาเร็จลุล่วง
 รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการบริษัท ในการกากับ
ติดตาม ดู แลการบริหารงานของคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่
กาหนดไว้
 เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2563) บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารจานวน 18 ท่าน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
ตาแหน่ง
นายสมโภชน์ อาหุนัย
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล /
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
2
นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์ /
 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน
 รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน
 รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
3
นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์ /
 ผู้อานวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
4
 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
นายวสุ กลมเกลี้ยง /
นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย
 Special Assistant to CEO
 ผู้อานวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล
 ผู้อานวยการ ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา
 เลขานุการบริษัท
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

หนา
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รายชื่อผู้บริหาร
8. นางสาวออมสิน ศิริ
9. นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์
10. นางพรทิพย์ แสงจันทร์

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้อานวยการ ฝายโครงการเพื่อสังคม
ผู้อานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ผู้อานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อานวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้อานวยการ ฝ่ายบัญชี
ผู้อานวยการ ฝ่ายโรงงาน
ผู้อานวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
ผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารสานักงาน






11. นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์




12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายกิติพงษ์ ถือสัตย์
นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง / 5
นายจีรพันธ์ ปัญญานันท์
นายกวิน แก้วกอง
นายฉัตรพล ศรีประทุม
นางสาวอนงรัตน์ พลคา
นายศรัณญู สอนกาเนิด









หมายเหตุ : /1 2 3 4 และ /5 ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต.

ผู้บริหารที่เข้าดารงตาแหน่งระหว่างปี
รายชื่อ
นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพรพัฒน์ (ลาดับที่ 3)

:

นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์ (ลาดับที่ 4)

:

นายวสุ กลมเกลี้ยง (ลาดับที่ 5)

:

นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย (ลาดับที่ 6)

:

นายฉัตรพล ศรีประทุม (ลาดับที่ 16)

:

สวนที่

หนา

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุน
มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
รักษาการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุน
มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564
รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
รักษาการ ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564
ผู้อานวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ผู้ อ านวยการ ฝ่ า ยคุ ณภาพมาตรฐาน ISO อาชี วอนามั ย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563
ผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
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ผู้บริหารที่เข้าดารงตาแหน่งระหว่างปี
รายชื่อ
นางสาวอนงรัตน์ พลคา
นายศรัณญู สอนกาเนิด

ผู้บริหารที่พ้นจากตาแหน่งระหว่างปี
รายชื่อ
นางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์

นายมานพ อุฬารสิริพงศ์

นางสาวธนาภา อมรเมศวรินทร์

ตาแหน่ง
: รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564
: รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารสานักงาน
มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563

ตาแหน่งเดิม
: (พ้น) จากตาแหน่ง ผู้อานวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนา
มัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563
: (พ้น) จากตาแหน่ง ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา
ระบบ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
: (พ้น) จากตาแหน่ง ผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารสานักงาน
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อ บั ง คั บ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตลอดจน นโยบาย
กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท
 จัดทาแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมายการดาเนินงาน
ประจาปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการดาเนินงานดังกล่าว
ในระหว่ า งปี ห ากเห็ น ว่ า จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ดาเนินการให้มีการนานโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ไปปฏิ บั ติ ใ ห้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

สวนที่

หนา







เสนอรายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
สาหรับรายไตรมาสและประจาปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ
จัดทาหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization
Chart) รวมทั้งกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ บ ริ ห ารที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารบั ง คั บ บั ญ ชา และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกากับดูแลให้พนักงานของบริษัท มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ คาสั่ง และมติ
ของคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการ
ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่ อ สื่อ สารไปยั งพนั ก งานและผู้เ กี่ ยวข้ องทุ กฝ่ า ย รวมทั้ ง
ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ
เพื่อ ให้ สอดคล้อ งกั บการเปลี่ย นแปลงของธุร กิจ ระเบีย บ
ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
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มีอานาจพิจารณาอนุมัติหรือดาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ ใ นตารางการมอบหมายอ านาจด าเนิ น การที่
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ ไ ว้ แ ล้ ว ทั้ งนี้ ก ารใช้ อ านาจ
อนุมัติดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ ในกรณีที่บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
การค้ า โดยทั่ ว ไป และคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ ใ น
หลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
ทั้งนี้ อานาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอานาจ
แก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อานาจหรือการมอบอานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรื อ
บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งอาจมี ความขั ด แย้ ง มี ส่ว นได้ เ สีย หรื อ มี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นลั ก ษณะอื่ น ใด หรื อ มี ค วาม
ขั ด แย้ งกั บ ผลประโยชน์ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย (ถ้ า มี )
หรื อ รายการที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ทั่ ว ไปของ
บริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด


8.3

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเยาวลักษณ์
พุกพิกุล ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่
14 พฤศจิ ก ายน 2556 เป็ น ต้ น ไป) โดยมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

สวนที่

หนา

1.) จั ด ท าและจั ด เก็ บ รั ก ษาเอกสารส าคั ญ ของบริ ษั ท ได้ แ ก่
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุ มคณะกรรมการ รายงานประจ าปี ข องบริ ษั ท ฯ
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงการดาเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ดังนี้
 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และประชุมผู้ถือหุ้น
 กาดับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทาและการ
เก็บรักษาเอกสารที่สาคัญของบริษัทย่อย
 ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
เป็ น ธรรม และเป็ น ไปตามข้ อ กฎหมาย และเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
ทั้ ง นี้ น างสาวเยาวลั ก ษณ์ พุ ก พิ กุ ล มี ป ระวั ติ ก ารศึ ก ษาด้ า น
กฎหมาย และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนี ยบั ตร “Merchant Marine Management,
สถาบันพาณิชยนาวี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนี ยบั ตร “Marine Insurance” จาก Singapore
National Shipping Association, ประเทศสิงคโปร์
 หลักสูตร Company Secretary Program (CPS 56/2557)
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลั ก สู ต ร การควบคุ ม ภายในและบริ ห ารความเสี่ ย ง/
การบริ ห ารเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และรองรั บ ยุ ท ธศาสตร์
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหลักเกณฑ์การกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท ฯ รวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยกาหนด
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน, เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจาปี และได้นาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาอนุมัติ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 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.) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
(1) ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบีย้ ประชุม ในอัตราดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี*
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
รวมทั้งคณะไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี*
 คณะกรรมการสรรหา
รวมทั้งคณะไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี*
 คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ง
รวมทั้งคณะไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี*

สวนที่

หนา

(2) เงินรางวัลประจาปี (โบนัส)
 ประธานกรรมการบริษัท
ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี
 รองประธานกรรมการบริษัทไม่เกิน 1,750,000.- บาท/ปี
 กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
รวมทั้งคณะไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี*
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
รวมทั้งคณะไม่เกิน 210,000.- บาท/ปี*
 คณะกรรมการบริหาร จานวน 20,000.- บาท/คน/ครั้ง
(เฉพาะที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือน
ประจาในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)
หมายเหตุ : * จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
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บริษท
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ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563
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รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจาปี (โบนัส) กรรมการ ซึ่งในปี 2563
ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

หมายเหตุ :  = ประธาน
★= รองประธาน
✓= กรรมการ, สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย
1
/ นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล ลาออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

3.) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สาหรับผูบ
้ ริหาร ประกอบด้วย
เงินเดือน, เงินรางวัลประจาปี (โบนัส)
ปี 2563
จานวนผู้บริหาร (คน)

5

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

52.68

หมายเหตุ * รวมผู้บริหารที่ เข้า-ออก ระหว่างปีแล้ว

ค่าตอบแทนอื่น
 ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น อื่ น อาทิ เงิ น สบทบกองทุ น
ประกันสังคม และเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (โดยจ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ของเงินเดือน) เป็นดังนี้
ปี 2563
จานวนผู้บริหาร (คน)

5

เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
(บาท)

27,450

เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)

1.95

หมายเหตุ * รวมผู้บริหารที่ เข้า-ออก ระหว่างปีแล้ว

บุคคลากร
จานวนพนักงาน ผลตอบแทน และลักษณะผลตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 326
คน โดยรวมบุค ลากรในส่ว นโครงการพิเศษ (ไม่ รวมผู้บริ หาร
กรรมการ และที่ปรึกษา)
 จานวนบุคลากรของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน (คน)
พนักงาน พนักงาน รวม
หน่วยงาน
รายวัน/ ประจา
ชั่วคราว
ฝ่ายเลขานุการ
Compliance
และบริหารสัญญา
ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
บริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบัญชี

สวนที่

หนา

-

6

6

-

6
3

6
3

3

10

13

หน่วยงาน
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และ
วางแผนการลงทุน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารสานักงาน

พนักงาน พนักงาน
รายวัน/ ประจา
ชั่วคราว
1
5
6

รวม

6
6

-

5

5

-

6
20

6
20

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

-

4

4

ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน
ISO อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายขาย และวางแผน
การตลาด
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายโรงงาน

-

8

8

-

4

4

1
10

8
131

9
141

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

-

9

9

หมายเหตุ : ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี บุคลากรในส่วน
โครงการพิเศษ รวมจานวน 80 คน เป็นพนักงานรายวันจานวน 1
คน และพนักงานประจา จานวน 79 คน
 จานวนบุคลากรของบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีจานวนพนักงานในบริษทั ย่อยรวมทั้งสิ้น 390 คน ดังนี้
ปี 2563
จานวนผู้บริหาร (คน)

13

พนักงานปฏิบัติการ (คน)

377

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ดารงตาแหน่งระดับ
ผู้อานวยการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงาน
ของบริษัทย่อย
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ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และลักษณะผลตอบแทน
สาหรับ การจ่ า ยผลตอบแทนให้แ ก่ พนั ก งาน ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสบทบกองทุนประกันสังคม เงิน
สบทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่
ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับ สภาวะเศรษฐกิจ การ
แข่ง ขัน และตลาดแรงงาน บริษัท ฯ กาหนด ให้มีสวัสดิการ
ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัว
สวัสดิการด้านสายตา เป็นต้น
 ค่าตอบแทนของบริษัทฯ
ปี 2563
จานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

326
183.48

ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ย่ อ ย จะจ่ า ยในลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับบริษัท รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงาน
บริษัทย่อยดังนี้
ปี 2563



จานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท) *

390
130.72

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย รวมผู้บริหารจานวน 13 รายแล้ว

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญใน
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทางาน
กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้ มีค วามปลอดภัย ต่อ ชีวิ ต สุ ขภาพ อนามัย และ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดาเนินการตามมาตรการ
ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม อย่ า ง
เพี ย งพอและเหมาะสม เพื่ อ ป้อ งกั นการสูญ เสี ยจากอุบั ติ เ หตุ
ป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ และการเจ็ บ ป่ ว ย อั น เนื่ อ งมาจากการ
ทางาน ซึ่งในปี 2562 และปี 2563 พนักงานในกลุ่มบริษัท เกิด

สวนที่

หนา

อุบัติเหตุจากการทางาน, เจ็บป่วยจากการทางาน และการลา
ป่วย มีรายะเอียดดังนี้
ปี 2562 ปี 2563
การเกิดอุบัตเิ หตุจากการทางาน

-

2

การเจ็บป่วยจากการทางาน
(หยุดงานเกิน 3 วัน)

-

-

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการการ
กากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความ
แตกต่ า งและน าหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมาเป็ น พื้ น ฐานของการ
ดาเนินงานที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน ประจาปี 2563 (Human Rights Awards 2020)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญด้านการเคารพและ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและอนุ มั ติ ใ ห้ ป ระกาศใช้ น โยบายที่
เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ EA Human Rights
Commitment, จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งถูกรวบรวม
เป็นคู่มือบริษัทฯ และนาหลักสิทธิมนุษยชนผสมผสานเข้ากับอัต
ลักษณ์ของคนอีเอ หรือ EA DNA ด้านการทางานเป็นทีม
(Synergy) โดยคนอีเอต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล้าสื่อสารในเรื่องงานหรือปัญหาของงานที่กาลัง
เผชิญอยู่อย่างตรงไปตรงมา เปิดเผยชัดเจน สม่าเสมอ กล้าตั้ง
ค าถามและแสดงความเห็ น อย่ า งให้ เ กี ย รติ แ ละจริ ง ใจเพื่ อ
ประโยชน์สู งสุด ร่วมกั น เปิ ดใจรั บฟังความเห็น ในมุม มองที่
แตกต่าง ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมแรงร่วมใจ
ทางานเป็นทีมบนพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลาย เช่น
อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ประสานพลังทางานให้สาเร็จเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน โดยนาอัตลักษณ์คนอีเอเชื่อมโยงกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนารายบุคคล การวางแผนพัฒนา
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพิจารณาปรับเงินเดือนและ
โบนัสประจาปี รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเข้าเป็น
สมาชิกกองทรัสต์
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นอกจากนี้ บริ ษั ทฯ ยั งได้ มี การด าเนิ น งานที่ ส่งเสริม ด้ า น
มนุษยชนที่สาคัญ เช่น โครงการ EASE Organic ซึ่งเป็น
โครงการที่ส่งเสริมความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับ การเคารพและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างสม่าเสมอตลอดมา
การบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มบริษัท
บริษั ทฯ ได้มี การขยายการลงทุน ในกลุ่ มธุ รกิ จต่ างๆ และ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ งได้
จัดเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรในอนาคตที่
มุ่งสู่ความเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้ แก่ ธุรกิจสถานีประจุอัดไฟฟ้า ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้า ธุรกิจเรือโดยสารไฟฟ้า ธุรกิจแบตเตอรี่และระบบเก็บกัก
พลังงานความจุสูง และธุรกิจ อื่นๆ โดยให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้ทันต่อความต้องการและ
การขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นก าลั ง พล บริ ษั ท ได้ ก าหนด
นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลในรู ป แบบกลุ่ ม อีเ อ (EA
Group) เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในกลุ่มอีเอ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างเครือข่ายการ
พัฒนากาลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ เช่น การร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากาลังคน และความ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้า นยานยนต์ส มัยใหม่และระบบเก็บกั ก
พลังงานไฟฟ้าของประเทศกับสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สวทน.),
การลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจกั บ สถาบั น การศึ ก ษาในเขต
พั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกและพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งจ านวน 15
สถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในระดับปริญญา
บั ณ ฑิ ต และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ป ระยุ ก ต์
เทคโนโลยีอัจฉริยะ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ และระบบอั ตโนมัติ ตลอดทั้งเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้และ


สวนที่

หนา

พัฒนากาลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นผลทางปฏิบัติให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของบริ ษั ท ฯ และประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนากาลังคนรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ด้ า นการวางแผนอั ต ราก าลั ง คนและสรรหาบุ ค ลากรผู้ มี
ศั ก ยภาพจากภายนอก ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ น าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (Pay for Performance) มาใช้ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมตามผลการปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ศักยภาพที่
สามารถรับผิดชอบงานที่ยากและซับซ้อนขึ้น และพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรในรูปแบบ 360 องศา จัดทา
ทักษะและความสามารถ (Competency) ที่จาเป็น รวมทั้ง
จัดตั้งกองทรัสต์เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งในการให้ผลตอบแทนระยะ
ยาวและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วมเพื่อ
การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
การคิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ
เพื่อเป็นการปลูกฝังค่า นิยมในการคิด สร้างนวั ตกรรมและ
คุณค่าใหม่ๆ ที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตร่วมกัน
อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโครงการ EA Inside EA ซึ่งเป็น
โครงการส่ง เสริ มการสร้ างนวัต กรรมภายในองค์ กรหรือสร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยในปี 2563 มีโครงการที่ได้รับรางวัล
จานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการ การปรับปรุงกระบวนการเพื่อรักษาต้นทุนการ
ผลิต ไบโอดีเซลให้มี คุณลั กษณะใหม่ ตามประกาศของ
กรมธุรกิจพลังงาน “เรื่องกาหนด ลักษณะและคุณภาพ
ของไบโอดีเ ซลประเภทเมทิ ล เอสเตอร์ ข องกรดไขมั น
พ.ศ. 2562”
(2) โครงการ การปรับเปลี่ยนค่าควบคุมอุณหภูมิในการฟอก
สีน้ามันปาล์มดิบ เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตน้ามันปาล์มกึ่ง
บริสุทธิ์
(3) โครงการ การปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
(4) โครงการ การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดค่าใช้จ่ายซ่อม
บารุง
(5) โครงการ EBI-QC LABORATORY 4.0
(6) โครงการ ลดการใช้กระดาษ
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โดยนาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในงานทรัพยากรบุคคล
เพื่อสร้างอีเอให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งในปี 2563 ได้เริ่มจัด
อบรมให้แก่พนักงานด้วยวิธีจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SelfLearning) ในหลักสูตร “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (AntiCorruption)” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 232 คน และจะ
ขยายการจัดอบรมไปยังบริษัทย่อยของบริษัทฯ และหลักสูตร
อื่นๆ ตามแผนงานที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมด้วยวิธีจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาหรือสถานที่
ในการเข้าเรียนและสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาตนเองใน
ยุคดิจิทัล ในปี 2563 พนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ยที่ 12.54
ชั่วโมง /คน /ปี คิดเป็น 100% ของเป้าหมายการอบรมต่อปีของ
พนักงาน (12 ชั่วโมง/คน/ปี)
มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการทางานเพื่อรองรับการ
ขยายธุ ร กิ จ ลดความสิ้ น เปลื อ งและสู ญ เปล่ า (Lean) ด้ า น
กระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในรู ป แบบบริ ก ารที่ ใ ช้
ร่ ว มกั น (Shared
Services) และน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการท างาน ได้ แ ก่ การน า Robotic
Process Automation (RPA) มาใช้ในกระบวนการทางาน และ
นาระบบดิจิทัล มาใช้ งานทรัพยากรบุคคล จัดทาแผนงานการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากผู้ เ ชี่ ย วชาญจากต่ า งประเทศและจั ด
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้บริษัทสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานที่
หน่วยงานอื่นหรือต่างประเทศเป็นการชั่วคราว (Secondment)
ปัจจุบันมีพนักงาน Secondee จานวน 24 คน



สวนที่

หนา

นอกจากนี้ ยังได้วางแผนสืบทอดตาแหน่งสาคัญ มีโครงการ
ผู้บริหารรุ่นใหม่ (Executive Program) ซึ่งเป็นโครงการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง พร้ อ มกั บ การเรี ย นรู้ จ ากการศึ ก ษาดู ง าน
ภายนอก รวมทั้งการสร้างทักษะ และผลักดันให้เกิดการเรียนรู้
ด้ ว ยตนเองจากการปฏิ บั ติ งานจริ ง น าระบบการบริ ห ารสาย
อาชีพและการหมุนเวียนงานมาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพ
ได้ปฏิบัติงานในโครงการหรือหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มอีเอและ
ร่วมเติบโตไปกับบริษัทฯ ในโครงการ Create your own
journey
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9. การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการมี
บรรษัทภิบาล หรือการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่กาหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้นาหลักการกากับ
ดูแลกิจการ ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัทฯ
เพื่ อ ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อ
ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ ล งทุ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี “คู่มือบริษัท ”1 ซึ่งประกอบด้วย
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร (วิ สั ย ทั ศ น์ , พั น ธกิ จ , ค่ า ความนิ ย ม) ,
จรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ , จรรยาบรรณกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน, การกากับดูแลกิจการ, ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน รั บ ทราบ
ทาความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการ
ในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการบริษัท
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ที่ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมให้
เผยแพร่คู่มือบริษัท ให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทราบ โดยเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ฯ และก าหนดมี ก าร
ทบทวนคู่มือบริษัททุกปี
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
และได้กาหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็น แนวทางในการ
ปฏิบัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่
กากับดูแล รักษามาตรฐานการปฏิบัติ ทบทวน และปรับปรุง ให้
มี ค วามสอดคล้ อ งตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ
บริ ษั ทจดทะเบีย น ฉบั บ ปรั บ ปรุ งใหม่ พ.ศ. 2560 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1

- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2552)
- ฉบับปรับปรุงแก้ไข อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)
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แนวทางการปฏิบัตหิ ลักการกากับดูแลที่ดี
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ มุ่ งส่ งเสริ ม การใช้ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และการปกป้ อ ง
คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้
1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น
 สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ
 สิทธิในการซื้อขายโอนหุ้น
 สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารบริ ษั ท ฯ อย่ า ง
ครบถ้วน
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุม ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ
 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ
 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ
 สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลของการ
ตั ด สิ น ใจของบริ ษั ท ฯ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงใน
ปัจจัยพืน้ ฐานของบริษัทฯ ได้แก่
(1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือ
บางส่วนที่สาคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซื้ อ หรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื่ น หรื อ
บริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัทฯ
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(3) การท า แก้ ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การให้ เ ช่ า
กิ จ การของบริ ษั ทฯ ทั้ งหมด หรื อบางส่ วนที่ ส าคั ญ
การมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า มาจั ด การธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
(4) การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
บริษัทฯ หรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
(5) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัทฯ
(6) การควบ หรือเลิกบริษัทฯ
(7) การออกหุ้นกู้
(8) รายการพิเศษอื่นๆ ที่มิใช่รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ
 สิทธิใ นการเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระ สิ ทธิใ นการ
เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่ อ รั บ การ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น
2.) การประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน มีโอกาสอย่างเต็มที่
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม
โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับทุกราย และจะไม่กระทาการ
ใดๆ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การจ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ งสารสนเทศ
ของบริ ษั ทฯ หรือการเข้าร่ วมประชุมผู้ถื อหุ้น โดยดาเนินการ
ต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
 สถานที่ในการจัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ของการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจ าปี 2563 เมื่อ วัน ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา
14.00 น. จัดที่โครงการพีเพิล ปาร์ค อ่อนนุช เลขที่ 486
ถนนอ่ อ นนุ ช แขวงอ่ อนนุ ช เขตสวนหลวง กรุ ง เทพฯ
ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเดิ น ทางได้ ส ะดวกทั้ ง ทางรถยนต์
รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถขนส่งสาธารณะต่างๆ และได้
ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริม
นักลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต.
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 ผู้ถือหุ้นจะได้ รับหนังสือเชิญ ประชุมที่มีข้อมู ลครบถ้วน

ทันเวลา เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระใน
การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการ
ตั ด สิ น ใจในแต่ ล ะวาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มี
การเพิ่ ม วาระนอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อ มทั้ ง รายละเอี ย ดประกอบต่ า งๆ ทั้ ง ภาษาไทย
และภาษาอั งกฤษ ล่ว งหน้า ก่อ นวั น ประชุ มผู้ ถือ หุ้น ไม่
น้อยกว่า 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.energyabsolute.co.th และจัดส่งเอกสารล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 7 วัน สาหรับวาระปกติ และ 14 วัน
สาหรับวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจง
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และหนังสือมอบ
ฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือ
เชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้ สาหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 16 วัน ก่อนวันประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
 บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึ ง กระบวนการในการออกเสี ย งลงคะแนนอย่ า ง
ชัดเจนในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 บริ ษัทฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระการ
ประชุ ม เสนอชื่ อ บุ ค คลเป็ น กรรมการ และส่ งค าถาม
เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ
พร้อมทั้งแจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้
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…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริษัท
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9
(ต่อ 19131, 19133)
โทรสาร : 0 2248 2493
 บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มเพื่อเปิด
โอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ น รายย่ อย เสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรั บการ
คัดเลือกเป็นกรรมการ และการให้ความยินยอมของผู้
ได้รับการเสนอชื่อ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้า 3
เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีคณะกรรมการสรร
หา พิจารณาแบบฟอร์ม เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้า เพื่อรับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการ
 บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดการรั บ เสนอระเบี ย บวาระ, เสนอ
ชื่ อ บุ ค คล เพื่ อ รั บ การคั ดเลื อกเป็ น กรรมการ และส่ ง
ค าถามมายั ง บริ ษั ท ฯ โดยการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2563 กาหนดการเสนอระเบียบวาระ, เสนอชื่อ
บุคคล ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 63
(สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ เปิด
โอกำสให้เ สนอชื่ อบุคคลเพื่อ รับกำรพิจำรณำคั ดเลือ ก
เป็นกรรมกำรบริษัท และเสนอระเบียบวำระ พร้อมทั้ง
ส่งคำถำม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 15 ม.ค. 64)
เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส ซึ่งแบบการเสนอ
เพิ่ ม วาระ และเสนอชื่ อ บุ ค คลเป็ น กรรมการ สามารถ
download ได้จาก website ของบริษัทฯ โดยในปี 2563
ไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น รายใดเสนอระเบี ย บวาระ และเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ
 ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรั บ
การชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ
หรือฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับวาระในการประชุม นโยบาย
ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ผลการตรวจสอบ
ประจาปีของผู้สอบบัญชีภายนอก นโยบายการกาหนด
ค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร หรือ เรื่ องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

สวนที่

หนา

 กรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเอง
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ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้น
เห็ น สมควรเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ โดยจั ด ส่ งหนั ง สื อ มอบ
ฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้ ระบุร ายการเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้ระบบ Application
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแบบ Online โดยสามารถดูคู่มือการใช้
งานได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็น รายบุ ค คล เพื่ อเป็ น การเลือ กผู้ แทนที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าทาหน้าที่กรรมการในการดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และแยกบัตรลงคะแนน
เสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้ง
ที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น และ
ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี
เข้ า ร่ว มประชุ มผู้ ถื อ หุ้น เพื่อ ประโยชน์ ใ นการตอบข้ อ
ซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมครบ
ทุกท่าน
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียน
โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก
ในการประชุมและทาให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

 เลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ท ารายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น

2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และชั ด เจน เพื่ อ น าส่ ง ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการก ากั บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน
นับจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ
 ในปี 2563 จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี (Annual General Meeting
Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
(Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้คะแนน
ร้อยละ 100 เป็นปีที่ 4

กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท รวมถึ งคู่ ส มรส
และบุ ต รที่ ยั งไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ตลอดจนบุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ อ งตาม มาตรา 258 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ของ
บุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลั กทรัพ ย์แ ละตลาดหลั กทรัพ ย์ ภายใน 3 วัน ท า
การนั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารซื้ อ ขาย โอน และรั บ โอน
หลั ก ทรั พ ย์ นั้ น ทั้ งนี้ ห ากฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดาเนินการดังกล่าว จะมี
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ต้ อ งระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
นอกจากนี้ กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ
จะต้อ งจัด ส่งส าเนารายงานดังกล่า วจานวน 1 ชุ ด
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่
ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
และจะต้ อ งไม่ ท าการซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บ โอน
หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ในช่ ว งระยะเวลา 1 เดื อ น
ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะ
เปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่ าวอย่ า งน้ อย 1 วัน ท าการ รวมถึ งห้ ามไม่ ใ ห้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4.) จั ด ให้ มี ก ารรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
กรรมการบริ ษั ท ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ราย
ไตรมาส

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม :
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิให้
ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้ง
นั ก ลงทุ น รายย่ อ ย นั ก ลงทุ น สถาบั น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการใช้สิทธิของตน ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.) นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ กากับดูแลให้มีการกาหนดนโยบายที่ใช้
ในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุก
ราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิช อบ
(Insider Trading)
 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการนา
ข้อมูล ภายในของบริ ษัทฯ ไปใช้เ พื่อประโยชน์ส่ วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ ยวข้ องตามมาตรา 258 ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว ใช้
ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทาการซื้อ ขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูล
นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

สวนที่

หนา

ส่วนที่ 2 (9) หน้าที่ 79

…………………………………. รับรองความถูกตอง

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

 การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่
ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ มี ก ารซื้ อ -ขาย โอน-รั บ โอน
หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งจั ด ท าและเปิ ด เผย
รายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกากับ
ดูแ ลให้ รั บ ทราบตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยเปิดเผย
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู้ บ ริ ห าร
ในรายงานประจาปีของบริษัท
ในกรณี ที่ ท ราบข้ อ มู ล ใดๆ ที่ ยั ง ไม่ เ ปิ ด เผยซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะ
ทั้งหมดแล้ว

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูล
ภายในของบริ ษั ท ฯ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยสารสนเทศ
ต่ อ สาธารณชนเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองและผู้ อื่ น
นอกจากนี้ บุ คคลภายนอกซึ่ งมี โอกาสเข้า มาเกี่ ยวข้อ ง
หรื อ มี โ อกาสได้ ล่ ว งรู้ ส ารสนเทศภายในที่ ส าคั ญ ของ
บริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของ
ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บุ ค คลเหล่ า นั้ น จะใช้ ค วาม
ระมัดระวังรักษาความลับและสารสนเทศภายในทานอง
เดียวกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
 การถือหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนัก งานของบริษั ท ฯ มีสิ ท ธิ
เสรี ภ าพในการลงทุ น ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และอย่างน้อย 1
วันหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

ตารางรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ ในปี 2563
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
6 ม.ค.63
31 ธ.ค. 63 เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี
กรรมการ
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย
โดย Trustee
โดยคูส่ มรส
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
โดย Custodian
โดยคูส่ มรส
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
5. นายสุธรรม ส่งศิริ
6. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต
7. ม.ร.ว.บวรฉัตร ฉัตรชัย

สวนที่

หนา

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

876,436,386
632,770,000
24,983,607
74,968,316
25,000,000
25,823,087
15,332,849
1,300,000
-
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2,590,300
(350,000)
-

-
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล
กรรมการ (ต่อ)
8. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
9. นายสมบูรณ์ อาหุนยั
10. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
11. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล
ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)
1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
โดย Custodian
โดยคูส่ มรส
2. นางสาวไอลดา
อุ่นเจริญพรพัฒน์
3. นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์
4. นายวสุ กลมเกลี้ยง
5. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง

จานวนหุ้น
6 ม.ค.63
31 ธ.ค. 63
1,140,000
10,093,951
N/A
74,968,316
25,000,000
23,232,787
N/A
N/A
N/A
-

1,140,000
8,293,951
N/A
74,968,316
25,000,000
25,823,087
-

จานวนหุ้น
เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี

หมายเหตุ

(1,800,000)
N/A

เข้าดารงตาแหน่งระหว่างปี 2563

N/A

-

2,590,300
N/A

-

N/A
N/A
-

-

เข้าดารงตาแหน่งระหว่างปี 2563
เข้าดารงตาแหน่งระหว่างปี 2563
เข้าดารงตาแหน่งระหว่างปี 2563

-

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งในระหว่างปี 2563
ทั้ ง นี้ หากผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานรายใดฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
นโยบายด้ า นการดู แ ลการใช้ ข้ อ มู ล ภายในที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น นี้
บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และหาก
การกระทาผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 242 บุคคลผู้กระทาการ
ฝ่าฝืนรายดังกล่าว อาจมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
2.) นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส
และเป็นธรรม โดยกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง
การท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั บ ตนเองหรื อ บุ ค คล/นิ ติ บุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ อ ง ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามที่ กฎหมาย หรื อ หน่ ว ยงานกากั บดู แ ลกาหนดไว้อ ย่ า ง
เคร่งครัด

สวนที่

หนา

ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกันรายการนั้ น
จะต้ อ งเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการค้ า ทั่ ว ไปตามหลั ก การที่
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
เปรียบเสมือ นการทารายการกับบุค คลภายนอกและค านึงถึ ง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วน
ในการพิจ ารณารายการที่ต นมีความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้อง
ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
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ั พลังงานบริสท
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการ
ถื อ หุ้ น ไขว้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ จึ ง ไม่ ท าให้ เ กิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ แก่ฝ่ ายใดฝ่า ยหนึ่ ง โดยได้
เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไว้ในรายงานประจาปีอย่างละเอียด
 มี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
จึงทาให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
 บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริ ษัทฯ
จัดทารายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อตรวจสอบรายการ
เกี่ยวโยงกัน
3.) การรายงานการมีส่วนได้เสีย
กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุ คคลที่มี ความเกี่ย วข้ อง ซึ่งเป็ นส่ วนได้เ สีย ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกากับตลาด
ทุนก าหนด โดยเลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่ร วบรวมและจั ดส่ ง
สาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับ
แต่วันที่ได้รับรายงาน
หมวดที่ 3 : การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม
และยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่ม ต่า งๆ เป็ นหลัก โดยก าหนดเป็น นโยบาย และมาตรการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.) นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
 ผู้ถือหุ้น : มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจาก
การทางานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของ
บริษั ทฯ เคารพสิ ทธิข องผู้ถือ หุ้นในการได้รั บข้อ มูล ที่
จาเป็นโดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ความเป็ น จริ ง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
โปร่งใส เป็นธรรม

สวนที่

หนา

 ลูกค้า : มุ่งมั่นการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความ

พึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อ
ทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้
ยังได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนา
ผลที่ได้จากการสารวจมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
อย่ างต่อ เนื่ อง ซึ่ งก าหนดแนวปฏิบั ติต่ อลู กค้ า และ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด ดังต่อไปนี้
1. โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของ
บริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัด
ต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม
2. ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับ
ลูกค้า
3. รักษามาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
4. ยินดีรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไข
อย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจากัด หรือต้องใช้เวลาใน
การแก้ปัญหาต้องรีบแจ้งข้อมูล และสถานะของการ
แก้ ปั ญ หาให้ ลู ก ค้ า ทราบในเวลาอั น ควรและแจ้ ง
ความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
5. ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึง
การกระทาที่เป็นการไม่สุจริต จากลูกค้า
 คู่ค้า : มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทาง
การค้า ด้วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์
ร่ว มกั น พั ฒ นาและรั กษาสัม พัน ธภาพที่ยั่ งยืน กั บคู่ ค้ า
และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบีย บการจัดซื้อจัดจ้า ง ซึ่งมีการกาหนด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้ อย่างชัดเจน การปฏิบัติต่อ
คู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้) ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข ข้ อ ตกลง หรื อ สั ญ ญาอย่ า ง
เคร่ งครั ด กรณี ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ให้ รี บ แจ้ ง /
เจรจากั บ คู่ สั ญ ญาเพื่ อ หาทางแก้ ไ ข และเยี ย วยา
ความเสียหายอย่างเป็นธรรม
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียอย่า งเท่า เทียมกัน ถูก ต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
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3. จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงาน
หรื อ กระบวนการผลิ ต ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย และ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม
4. ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย ของสิ น ค้ า และ
บริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ไม่ใช้ข้อมูล ที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
6. เจรจาและท าสั ญ ญาด้ ว ยความเป็ น ธรรม ไม่ เ อา
เปรียบคู่สัญญา คานึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของ
บริษัทฯ
 เจ้าหนี้ : มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด ควบคุมให้มีก ารชาระคื นเงิ นกู้และดอกเบี้ ย
ให้ กั บ เจ้ า หนี้ กู้ ยื ม ทุ ก ประเภทอย่ า งครบถ้ ว นตาม
กาหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ
การค้าประกันต่างๆ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน ในกรณี
มีข้ อโต้ แย้ ง หรื อ ข้อ ที่ ไ ม่ สามารถปฏิ บัติ ต ามเงื่อ นไขได้
บริษัทจะแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขในเบื้องต้น
 พนักงาน : มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทนการ
แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ตลอดจนการ
ควบคุ ม ดู แ ลสภาพแวดล้ อ มในการท างานให้ มี ค วาม
ปลอดภัย ต่ อ ชีวิ ต และทรั พ ย์สิ น ของพนั กงาน บริ ษั ท ฯ
เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน
 คู่แข่งทางการค้า : มุ่ งมั่ นด าเนินธุร กิจภายใต้ กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลั บ ของคู่ แ ข่ ง ทางการค้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต
หรื อ ไม่ เ หมาะสม และไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ เ ป็ น การ
ละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู้ อื่ น หรื อ คู่ แ ข่ ง ทาง
การค้าโดยได้กาหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
1. ไม่ ท าลายชื่ อ เสี ย งของคู่ แ ข่ ง ทางการค้ า ด้ ว ยการ
กล่าวหาในทางร้าย

สวนที่

หนา

2. ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริต
3. ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการ
แข่งขันอย่างเคร่งครัด
4. ไม่ทาความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขัน หรือบุคคลใดที่มี
ลักษณะเป็นการลด หรือจากัดการแข่งขันทางการค้า
5. คานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสั ตย์ใ นการ
ดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
6. ดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม สุข ภาพ ความปลอดภั ย :
มุ่ ง มั่ น รั ก ษาไว้ ซึ่ ง สั ง คมส่ ว นรวมที่ ดี โดยปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่าเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
คุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
และสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน
และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อ
สังคมโดยธรรม โดยได้กาหนดแนวปฏิบัติ ต่อชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ
รวมทั้ ง ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารน าระบบการจั ด การตาม
มาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ
เพื่ อ ลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย
ความปลอดภัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. สื่อสารทาความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลกับชุมชนและสั งคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์ เกี่ยวกับสถานะ
และข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่
ปิดบังข้อเท็จจริง
4. มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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2.) นโยบายในการบริหารความเสี่ยง :
 กาหนดให้การบริ หารความเสี่ย ง เป็นความรั บผิดชอบ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นที่
ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ทั้งจากการดาเนินธุรกิจ และ
จากการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดย
ให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่
ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ ยงองค์กรที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษั ทฯ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ และเพื่ อให้ เกิ ดการ
พัฒนาและการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้ ง องค์ ก ร ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยการน าระบบการ
บริ หารความเสี่ยงมาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการตั ดสินใจการ
วางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดาเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึ ง การมุ่ ง เน้ น ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมาย
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และกลยุ ทธ์ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อสร้ า ง
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
 กาหนดแนวทางป้องกัน และ/หรื อ ลดความเสี่ย งจาก
การดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรเทา หรือหลีกเลี่ยง
ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
3.) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน :
การบริ ห ารด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท างาน เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบขั้ น
พื้นฐาน และเป็นปัจจัยที่มีค วามสาคัญและจาเป็นต่อการ
ดาเนิน ธุ ร กิจ โดยบริ ษัท ฯ มุ่งมั่ น ส่งเสริม ให้ ทุก หน่ วยงาน
ดาเนินการอย่า งต่ อเนื่ องและจริงจัง ควบคู่กั บการพั ฒนา
องค์ ก ร เพื่ อ มุ่ ง มั่ น สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยมี แ นวปฏิ บั ติ ต าม
นโ ย บ า ย ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ชี ว อน า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อม ในการทางาน ดังนี้
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 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย
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เนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจัง
ของบุคลากรทุกคน รวมทั้งจากัดและควบคุมความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานราชการและเอกชนอื่ น
ในการระงั บเหตุฉุก เฉิ น หรืออุ บัติ เหตุ อันเกิด จากการ
ปฏิ บั ติ ง าน ด้ ว ยความรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ระมัดระวัง
ปฏิบั ติต ามกฎหมาย ข้ อบั งคับ และระเบีย บต่า งๆ ใน
เรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และนามาตรฐานการ
จัดการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ
จัดให้มี เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้ องกัน บรรเทา และ
ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อ
สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การ
บริ การ ตลอดจนมี แนวทางในการควบคุ มสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย
มีระเบียบปฏิบัติ แผนการดาเนินการ และการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอใน
เรื่องความปลอดภัยในการทางาน เพื่อป้องกันอันตราย
อันอาจเกิดจากการทางาน หรือโรคภัยต่างๆ
จัดให้ มีการดาเนินการด้ านความปลอดภัยของลู กจ้า ง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการ
ทางานให้ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่
สอดคล้อ งตามความเสี่ยงอย่ างเพียงพอ พร้อ มใช้ งาน
จัดให้มีการฝึกอบรม การซักซ้อม และควบคุมให้เกิดการ
ใช้งานอย่างถูกต้อง
ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัด
ให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ

…………………………………. รับรองความถูกตอง
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4.) นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีการ
ดาเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ เพื่ อส่ งเสริ มและสนั บสนุน ให้ มีก าร
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อ ไป โดยได้กาหนด
นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้
 ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
 มุ่งมั่นในการดาเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
5.) นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้ อมูล เทคโนโลยีส ารสนเทศ
และทรัพย์สินทางปัญญา2
บริษัทฯ กาหนดนโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และกลุ่ม
บริ ษั ท และมี น โยบายปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ รวมทั้งไม่ สนับสนุนการ
ละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู้ อื่ น โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ พ้ น สภาพจากการเป็ น
พนักงาน จะต้องส่ งมอบทรัพย์ สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่ ง
รวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
 การใช้ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะอนุญาต
ให้ใช้เฉพาะที่มีความจาเป็นต้องใช้งานของบริษัทฯ เท่านั้น
 การน าผลงาน หรื อ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบุ ค คล
ภายนอกที่จะน ามาใช้ ภายในบริ ษั ทฯ จะต้ องได้ รับการ
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น

2

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2557
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6.) การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการ
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่
บริษัทฯ เห็นความสาคัญของการความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
แวดล้อม จึงมีแนวปฏิบัติ ส่งเสริม ความรู้และพัฒนาอาชีพ
ของชุ ม ชนแวดล้ อ ม เช่ น จั ด ท าแบบสอบถามส ารวจ
เกษตรกร เพื่อทาให้เข้าถึงข้อมูลชุมชน ความคาดหวังของ
ชุมชน ส่งเสริมการบริโภคผลผลิตอินทรีย์
7.) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษั ท ฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของหลั ก จริ ย ธรรม
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ตามหลัก การก ากั บดู แ ลกิจ การที่ ดี (Good Corporate
Governance) บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งการรณรงค์และปลูกฝัง
ค่ า นิ ย มการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ภายในบริ ษั ท ฯ
เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีจิตสานึก รวมทั้งความ
มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ทฯ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เหมาะสม เพียงพอสาหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น การก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบ แนวทาง
ปฏิบัติและข้อกาหนดในการดาเนินการต่างๆ ที่เหมาะสม
เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้รับ
การพิจารณาและปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม เพียงพอ
และรอบคอบ
บริษัทฯ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการอธิบาย
ทาความเข้าใจ และการสื่อสารถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ให้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ตลอดจนพนั ก งานในทุ ก
ระดับชั้นของบริษั ทฯ และกลุ่มบริษัท โดยทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อ
ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รั ปชั่น ในทุ กรู ปแบบที่อ าจจะเกิดขึ้ นในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ

ส่วนที่ 2 (9) หน้าที่ 85
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1. ห้า มกรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนั ก งาน กลุ่ ม ผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย
ของบริ ษัท ฯ และกลุ่ ม บริ ษัท ดาเนิ น การหรื อยอมรั บการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง ครอบครั ว เพื่ อ น และคนรู้ จั ก โดย
ครอบคลุ ม ถึ งทุ ก ธุ ร กิ จ ในทุ ก ประเทศและทุ ก หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกาหนดในการดาเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
2. ก าหนดให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รั ปชั่ นเป็น ส่ว นหนึ่งของการด าเนิน ธุร กิจ ของบริษั ท ฯ
และเป็ น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบของทุ กฝ่ ายทั้ งกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษั ทฯ และกลุ่มบริษัท ตลอดจน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการด้านการ
ป้อ งกัน และต่ อ ต้า นทุจ ริ ตคอร์ รัป ชั่ นบรรลุ ต ามนโยบายที่
กาหนดไว้
3. บริษัทฯ จะต้องปรั บปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลัก
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และ
หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และการจั ด ท าแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ภายในที่ ดี เ พื่ อ ป้ อ งกั น การ
ทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในทุ ก รู ป แบบไม่ ใ ห้ เ กิด ขึ้ น ในการด าเนิ น
ธุรกิจ
4. บริษัทฯ จะต้ องไม่ ให้หรื อรับสิน บน หรือสนั บสนุน การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการกากับดูแลและการ
ควบคุมการบริจาคต่างๆ ทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล การ
บริจาคให้พรรคการเมือง การให้หรือรับของขวัญหรือของ
กานัล การให้หรือ รับเงินสนับสนุน ตลอดจนผลตอบแทน
หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ทั้ งนี้ เ พื่ อ ให้ ก ารทารายการเหล่ า นี้ มี
ความโปร่ งใส และไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปเพื่ อ โน้ ม น้ า วหรื อ จู งใจให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท
ฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ
และเอกชนดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
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5. บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี
เหมาะสม และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบ
6. บริษัทฯ จะต้องสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการ
ป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในทุ ก รู ป แบบ
ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกที่ดี และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯ
ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
7. บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ลไกการรายงานทางการเงิ น ที่
โปร่งใส ถูกต้องแม่นยา และเชื่อถือได้
8. บริษัท ฯ จะต้องส่งเสริมให้มีช่อ งทางการสื่อสารที่ดี และมี
ความหลากหลาย เพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
จากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย โดยมีหลักประกันให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง
โดยไม่ใ ห้ถู ก ลงโทษที่ ไ ม่เ ป็น ธรรมหรือ ถูก กลั่ น แกล้ง และ
รวมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลเพื่ อ ท าการ
ตรวจสอบและติ ด ตามทุ ก เบาะแสการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่
ได้รับการแจ้งอย่างใกล้ชิด
แนวทางการปฏิ บัติง านตามนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในทุกระดับชั้น กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
และกลุ่ม บริษัท จะต้ องปฏิบัติ ตามนโยบายต่ อต้านการทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่ น นี้ รวมทั้ ง หลั ก จรรยาบรรณ หลั ก บรรษั ท ภิ บ าล
นโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กลุ่ ม ต่ า งๆ
ตลอดจนระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ
และ/หรือ แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกาหนดขึ้นต่อไป
โดยจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้างจิตสานึกให้
บุคลากรในองค์กรมีจิตสานึกร่วมกันว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น
นั้นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น
นั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม
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2. ไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงถึงการให้หรือรับสินบน หรือการติด

3. ในการด าเนิ น งานทางธุ ร กิ จ และการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งกั บ

สินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งผลประโยชน์ ใ นทางมิ ชอบ ทั้ งที่ เ ป็ น ผลประโยชน์ ข อง
บริษัทฯ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้
2.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ สิ่งของใน
ลักษณะทานองเดียวกัน กับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของตนทั้ง
ในหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
2.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจ หรือ ชักนาให้
เกิ ด การงดเว้ น หรื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จาเป็นต้องรับทรัพย์สิน สิ่งของ
ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
ข้ อ บั ง คั บ และ/หรื อ นโยบายของบริ ษั ท ฯ ตลอดจน
กฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ท รั พ ย์ สิ น สิ่ ง ของ
ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่
กั น ในหน้ า ที่ ก ารงานนั้ น ควรมี ร าคาไม่ ม ากและ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส
2.3 ไม่ ใ ห้ ท รั พ ย์ สิ น สิ่ ง ของ ของขวั ญ ของก านั ล หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจหรือ ชักนาในการ
ตัดสินใจ หรือมีผลทาให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ
ทางการค้าเสมือนกับที่ปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ การ
ให้สิ่งของตามโอกาสหรือ วาระต่ างๆ ต้องมีมู ลค่าไม่
มากจนเกินปกติวิสัย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
2.4 ไม่เป็นตัวกลางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการเสนอ
เงิ น ทรั พ ย์ สิ น สิ่ ง ของ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดกั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษใดๆ ที่มิควร
ได้ หรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือทาให้เจ้าหน้าที่ของ
ภาครั ฐ งดเว้ น หรื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่
กาหนดไว้

หน่วยงานภาครัฐนั้น ห้ามให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และ
ต้อ งดาเนิ นการอย่ า งถูก ต้ อ ง โดยตระหนั ก อยู่เ สมอว่ า กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อาจมี
เงื่ อ นไข ขั้น ตอน หรือ วิ ธีป ฏิ บั ติที่ แ ตกต่ า งกั น ดั งนั้น การ
ติดต่องานกับหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ในการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ไม่ ว่ าจะท ากั บหน่ วยงานภาครั ฐหรื อ
เอกชน จะต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
การใช้จ่ายเพื่อ เลี้ยงรับรองในทางธุรกิจ สามารถกระทาได้
แต่ ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งสมเหตุ ส มผล มี ค วามโปร่ ง ใส และ
สามารถตรวจสอบได้ และให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
จรรยาบรรณ
การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
6.1 การใช้ เงิ น หรื อ ทรั พย์ สิ นอื่ นใดของบริ ษั ทฯ ส าหรั บ
บริจาคเพื่อการกุศลนั้น ต้องดาเนิ นการในนามบริษัทฯ
เท่ า นั้ น และต้ อ งเป็ น มู ล นิ ธิ องค์ ก รสาธารณกุ ศ ล
โรงพยาบาล สถานพยาบาล วั ด หรื อ องค์ ก รเพื่ อ
ประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้ องดาเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
6.2 การบริจ าคเพื่อการกุ ศล ในนามส่ วนตั วนั้น สามารถ
กระทาได้แต่ต้องไม่ทาให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นไปโดย
ทุจริต หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบ
การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น จะต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น
และต้องมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
หรื อ เพื่ อ ชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท ฯ ทั้ งนี้ ก ารเบิ ก จ่ า ยต้ อ งระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในความ
เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่มี
นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่
ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม

สวนที่
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9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทใน

เครือ จะต้องแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบโดยทันที
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยไม่
ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาใดๆ ที่เข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้
ปรึกษาผู้ที่มีทาหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
10. บริ ษั ท ฯ จะให้ ค วามเป็ น ธรรมและคุ้ ม ครองบุ ค ลากรของ
บริ ษั ท ฯ ที่ ป ฏิ เ สธ หรื อ แจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามมาตรการคุ้ ม ครองผู้ แ จ้ ง เบาะแส หรื อ ผู้
ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
การกระท าผิ ด และการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น โดยไม่ มี ก าร
ด าเนิ น การใดๆ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมแก่ ผู้ แ จ้ ง เบาะแส เช่ น ลด
ตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ
คอร์รัปชั่น เป็นต้น แม้ว่าการกระทาดังกล่าวจะทาให้บริษัทฯ
ต้องสูญเสียประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ
11. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กระทาโดยกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นการ
กระทาผิดจริยธรรมและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้กระทา
การดั งกล่ า วจะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย ตาม
ระเบียบข้อบังคับ ที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโทษทาง
กฎหมายด้วย
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในการเผยแพร่ ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของบริษัทฯ ทั้งบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการจัดทา
“คู่ มือ มาตรการต่อ ต้า นการทุ จริ ตคอร์รั ปชั่ น ” อย่ างเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
พร้อมทั้งทาการจัดอบรมภายในบริษัท (In-house Training)
เกี่ ย วกั บ คู่ มื อ มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ให้ กั บ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งมีการประเมินความรู้
ความเข้า ใจ เป็น ประจาทุ กปี และสื่อสารไปยังคู่ค้า ทางธุรกิ จ
และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย รวมทั้ ง สาธารณชน พร้ อ มทั้ ง ประกาศ
นโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ทั้งนี้ ในปี
2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563
– 30 มิถุนายน 2566
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8.) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการกากับดูแลกิจการ บริษัทฯ
จึงก าหนดนโยบายในกรณี ที่ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยกลุ่ มต่ างๆ มี ข้ อ
สงสัย หรื อพบเห็นการกระทาที่ สงสั ยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทาง
ธุ รกิ จ หรื อ เหตุ ต้ องสงสั ยที่ อาจจะมี การทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ น
สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียด
หลั กฐานต่ างๆ ได้ ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ
เงื่ อ นไข และการพิ จ ารณารั บ การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ การแจ้ ง
เบาะแส
1) รายละเอี ยดของเรื่ องร้ องเรี ยนต้ องเป็ นความจริ ง มี ความ
ชั ดเจน และมี ข้ อมู ลเพี ยงพอที่ จะน าสื บหาข้ อเท็ จจริ งเพื่ อ
ดาเนินการต่อไป
2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน
3) ข้อมู ลที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จะถื อเป็ น
ความลับ และเปิดเผยเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ร้องเรียน
4) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหน้าข้อเท็จจริงแล้ว
จะถู กรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อพิ จารณาและ
กาหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
5) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ
และบุคคลภายนอก
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทาที่
สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ บริ ษั ทฯ ต่ อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้ง
เบาะแสได้รับความเดือดร้อน และสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้
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 จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน :



ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)
chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

9.) การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่รับจ้าง
ทางานให้แก่บริษัทฯ
บริ ษั ทฯ จะไม่ กระทาการใดๆ อั นไม่ เป็ นธรรมต่ อพนั กงาน
ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใด ที่รับจ้างทางานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่า
จะโดยการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่
ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ
กระทาการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่บุคคลนั้น
 ให้ข้อมู ล ให้ความร่ วมมื อ หรื อให้ความช่วยเหลือ ไม่ ว่ า
ด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานกากับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุ
อันควรเชื่อโดยสุ จริ ตว่ามี การฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิ บัติ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
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การดาเนินการ
1. แจ้ ง ความคื บ หน้ า /ผลการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นฯ
ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้
2. บริ ษั ท ฯ สงวนสิ ท ธิ ไ ม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ในรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยอันกระทบ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับ

 ให้ถ้อยคา ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่

ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของ
รั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
พิจารณา หรือตรวจสอบ กรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน
หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรื อ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืน
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
1.) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและ
ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทุ กกลุ่ ม ได้ มี ข้ อมู ลที่ เชื่ อถื อได้ และเพี ยงพอ
ประกอบการตั ดสิ นใจ โดยก าหนดให้ฝ่ ายเลขานุการบริ ษั ท
และฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ดชอบ ในการติ ดต่ อ
สื่ อ สาร และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของบริ ษั ท ฯ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน, นักวิเคราะห์
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และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่า
เที ย ม เป็ น ธรรม และทั่ ว ถึ ง ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร
หลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ โดยสื่อสารการแถลงผลประกอบการประจาไตรมาส
การแถลงแผนงานในการด าเนิ นธุ รกิ จของบริษั ทฯ ข้ อมู ลที่
สาคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แบบแสดงรายการ
ข้อมู ลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2)
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิ
ในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และอนุกรรมการชุด
ต่ า งๆ สารสนเทศแจ้ งตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
นโยบายการก ากั บ ดู แลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดาเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ
เป็นต้น
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
 บริ ษั ทฯ จั ดทารายงานความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจาปี
 บริษัทฯ จัด ทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A)
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้
นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ในแต่
ละไตรมาสได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น นอกเหนื อ จากข้ อ มู ล ตั ว เลขในงบ
การเงินเพียงอย่างเดียว
 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
ไว้ในรายงานประจาปี
 เปิ ด เผยบทบาทและหน้า ที่ ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย จ านวนครั้ ง ของการประชุ ม และ
จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่าน
มา ในรายงานประจาปี หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ -
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คณะกรรมการชุดย่อย”บริษัทฯ กาหนดนโยบายให้กรรมการ
และผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 รายงานเมื่ อ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห าร
ครั้งแรก
 รายงานทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล การมี
ส่วนได้เสีย
2.) ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน
และตรวจสอบโดยผู้ สอบบั ญชี ที่ ได้ รั บความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี
ความเป็ นอิ ส ระ มีค วามรู้ ความชานาญ และมี คุ ณสมบั ติ
ครบถ้วนตามที่กาหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง
 ทั้งนี้ บริ ษัทฯ มีนโยบายให้หมุ นเวีย นผู้สอบบัญชี หาก
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย
ใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีราย
เดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
สองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้น
จากการปฏิบัติหน้าที3่
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญและรั บผิดชอบต่ อ
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานและหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป โดยใช้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม ตามหลักความระมัดระวัง
ถูก ต้ อ ง และครบถ้ วน เพื่ อให้ ส ามารถสะท้ อ นผลการ
3

แนวปฏิบัติที่ นป. 5/2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนในตลาดทุนและ
การผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
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…………………………………. รับรองความถูกตอง
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ดาเนินงานตามความเป็นจริง และจัดให้มีการรายงานผล
การดาเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างโปร่งใส
และเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอย่ างต่ อ เนื่อ ง เพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้น และนั ก
ลงทุ น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ส อบทานความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และความถู ก ต้ อ งของรายงานทางการเงิ น
รวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม เพื่ อให้มั่น ใจว่างบการเงิน ของบริ ษัท ฯ
และบริษัทย่อย สามารถเชื่อถือได้

 การคุ้มครองแรงงาน :



การเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ กาหนดให้ร วบรวมและจั ดทาจรรยาบรรณ นโยบาย
แนวปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้



จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนด “จรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ” 4 เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1.) สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน
 การไม่ เ ลือกปฏิ บัติ : เคารพสิทธิม นุษยชน คานึงถึ ง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกันทาง
เพศ และยึดหลักความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ลู ก จ้ า งเพราะความแตกต่ า งทางกาย จิ ต ใจ เชื้ อ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
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1) ไม่ บั ง คั บ ใช้ แ รงงานเด็ ก ที่ อ ายุ ไ ม่ ถึ ง เกณฑ์ ต ามที่
กฎหมายกาหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจ จ้างแรงงงานเด็ก
ที่อายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ต้องจัดให้
แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกาหนดทุก
ประการ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการทางานอย่างเหมาะสม
2) ไม่ ไ ห้ ลู ก จ้ า งหญิ ง ท างานในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น
อันตรายต่ อสุข ภาพและความปลอดภัย ในกรณี ที่
ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น หญิ ง มี ค รรภ์ ต้ อ งจั ด ให้ ไ ด้ รั บ ความ
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด
3) การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้อ งดาเนินการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
การไม่บังคับใช้แรงงาน : ไม่ใช้หรือรับประโยชน์จากการ
บังคับแรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึง
การลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคาม
ข่ม ขู่ การล่ ว งละเมิ ด การค้ า มนุ ษ ย์ หรื อ การใช้ ค วาม
รุนแรงไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ
ค่าจ้างและผลประโยชน์ : ดาเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่า
ทางานล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่
ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ต่ากว่า
อัตราที่กฎหมายกาหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าทางานล่วงเวลา
หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใด ลู ก จ้ า งต้ อ งได้ รั บ ตรงตาม
ก าหนดเวลา ตลอดจนการจั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารอย่ า ง
เหมาะสม
ระยะเวลาทางาน : ไม่ให้ลูกจ้างทางานเป็นเวลานานเกิน
กว่ า ที่ ก ฎหมายก าหนด โดยจั ด ให้ มี ร ะยะเวลาพั ก ใน
ระหว่างวันปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในการทางาน
ล่วงเวลาหรือการทางานในวันหยุดต้องเป็นการสมัครใจ
ของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลา ไม่น้อย
กว่าที่กฎหมายกาหนด
มี ร ะบบการประเมิ น ผล การให้ ผ ลตอบแทนการ
ปฏิ บั ติ ง าน การให้ ร างวั ล และบทลงโทษ ซึ่ ง อยู่ บ น
พื้นฐานของความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถ
อธิบายได้

…………………………………. รับรองความถูกตอง
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

 เปิ ด โอกาสและให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะ

ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและ
ต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี แ ผนการสื บ ทอดงานในทุ ก
ตาแหน่งที่สาคัญ
 ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด ในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย โดยทาการประเมินด้วยความยุติธรรม
เสมอภาค และสามารถอธิบายได้
2.) ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และสอดคล้ อ งกั บ คู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การ รวมทั้ ง
ผลักดันให้มีการนาระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ เพื่อ
ลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย ความ
ปลอดภัยชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 สื่ อ สารท าความเข้ า ใจและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการให้
ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจ
ทั่วไป อย่างทันสถานการณ์กับสถานะ และข้อเท็จจริงใน
การดาเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
 มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
ทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

ดาเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
 ไม่ใช้อานาจในตาแหน่ง / หน้าที่ที่มีอยู่ในบริษัทฯ เพื่อ
เอื้อประโยชน์ส่วนตัว
4.) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการทาธุรกรรม
ของบริษัทฯ
 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับองค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
 ระมั ดระวังเรื่องความสัม พันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมี
ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน หรื อ ที่ เ ป็ น คู่ แ ข่ งทาง
การค้ า กั บ บริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ หรื อ ธุ ร กิ จ
ส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกัน ที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
 ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็น
พนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตั ว
หรือเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือ ทางานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริษัท ฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องาน
ในหน้าที่
 ไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ เ ป็ น การขั ด ต่ อ ผลประโยชน์ ท าง
ธุรกิ จของบริ ษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกั บกิจ การของ
บริษัทฯ อันมีผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับ
ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
 ปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และการเปิ ด เผยข้ อมู ล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และส านั กงานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

3.) การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจสร้าง

แรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด
 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต
ขยันหมั่นเพียร และมีสานึกรับผิดชอบ
 เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นจริงทั้งหมด
 ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใด จาก
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทางธุ ร กิ จ โดยมี เ จตนาเพื่ อ ที่ จ ะให้ มี ก าร
กระท าหรื อ ละเว้ น การกระท าใดที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ
แลกเปลี่ ย นกั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษจากบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ไม่

สวนที่

หนา

5.) การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ และ การใช้ ข้ อ มู ล

ภายในของบริษัทฯ
 ไม่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ภายใน หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ภายใน แก่
บุ คคลภายนอก หรื อ ใช้ ส ารสนเทศที่ ส าคั ญ ที่ ยั ง มิ ไ ด้
เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ
สื่ อ มวลชน ในเรื่ อ งหรื อ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ยั งไม่ มี
นโยบายหรื อ แนวทางในการด าเนิ น การในเรื่ อ งนั้ น ๆ

ส่วนที่ 2 (9) หน้าที่ 92

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 ไม่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าระหว่ า งการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ
ประโยชน์ ส่ ว นตน หรื อ เพื่ อ การใด ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย
กาหนด มาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิ
ชอบ (Insider Trading) ของบุค คลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยห้าม ซื้อ -ขาย โอน-รับ
โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนเปิดเผย
งบการเงิ นรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี และ
อย่ า งน้ อ ย 1 วั น ท าการ หลั ง การเปิ ด เผยงบการเงิ น
ดังกล่าว
6.) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
 ปฏิ บั ติ งานภายใต้ กฎหมาย และระเบี ยบข้อบังคับของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร
7.) การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ข้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
 ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เรื่ อ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายกับบริษัทฯ
 ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ
 รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง
ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่เข้าถึงระบบข้อมู ล
ของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น
 ใช้ทรั พย์ สิ นของบริ ษั ทฯ อย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ บริษัทฯ รวมถึ งไม่นาทรัพย์สิ น
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 ปกป้ อ งดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของบริ ษั ท ฯ มิ ใ ห้
เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้
เกิ ดประโยชน์สู งสุด แก่ บริ ษั ทฯ รวมถึ งการดู แลรัก ษา
ข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม

สวนที่

หนา

8.) การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทาง

การตลาด
 โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรม
ประเพณีอันดีงาม และไม่สร้างความขัดแย้ง
 ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า
 รั ก ษามาตรฐานคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร เพื่ อ สร้ า ง
ความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 รั บฟั งข้ อร้ องเรี ยนจากลู กค้ า และปรั บปรุ งแก้ ไขอย่ าง
ทันท่วงที กรณีมีข้อจากัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ไข
จะต้ องแจ้ งข้ อมู ล และสถานการณ์แ ก้ปั ญหาให้ลู กค้ า
ทราบในเวลาอันควร และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไข
เป็นระยะๆ
 ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า อัน
เป็นการกระทาที่ไม่สุจริต
9.) การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้)
 กาหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า มีการพิจารณาคู่
ค้าที่ดาเนินธุร กิจสอดคล้องกั บ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิ จ
EA” ซึ่งมีการดาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด
กรณี ไม่ สามารถปฏิ บัติ เงื่ อนไขได้ ให้ แจ้ ง / เจรจากั บ
คู่สัญญา เพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยา ความเสียหาย
อย่างเป็นธรรม
 ดาเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
 จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่
เข้ า ข่ า ยหรื อ มี ป ระโยชน์ จ ากการใช้ แ รงงาน หรื อ
กระบวนการผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม
 คานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่
จั ด ซื้ อ จั ด หา อั น อาจมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของผู้ ใ ช้
พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น
 เจรจาและทาสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรีย บ
คู่สัญญา คานึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ
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 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทา หรือมี

10.) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา






ในทางร้าย
ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับ ทางการค้ าของคู่แข่ง ด้ว ย
วิธีการที่ไม่สุจริต
ส่ งเสริ ม การแข่ งขั น ที่ เ ป็ น ธรรม และยึ ด ถื อ กติ ก าการ
แข่งขันอย่างเคร่งครัด
ไม่ ท าความตกลงใดๆ กั บ คู่แ ข่ งขั น หรื อบุ ค คลใด ที่ มี
ลักษณะเป็นการลด หรือจากัดการแข่งขันทางการค้า
คานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ ในการดาเนิน
ธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
ดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
สรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1.) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกระทาการใดๆ
อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยยึด
หลักแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
 กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน พึ ง หลี ก เลี่ ย งการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ด้ า น
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากจาเป็นต้องดาเนินใดๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้อง
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก
 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มี ส่วนร่ วมในการ
ด าเนิ น กิ จกรรมภายนอกองค์ กร หรื อ ด ารงต าแหน่ ง
ภายนอกบริษัทฯ เช่น เป็น กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา
ตั ว แทน หรื อ พนั ก งานในองค์ ก รอื่ น กิ จ กรรมนั้ น ๆ
จะต้ องไม่ ก่อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ กั บ
บริ ษั ท ฯ ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม และจะต้ อ งไม่
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ
 กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ต้ อ งไม่ เ รี ย กรั บ
ทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า และ/หรือ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ใช้ อ านาจหน้ า ที่ ข องตน
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

สวนที่

หนา

ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือใช้อานาจหน้าที่ของ
ตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับ
ของขวัญ หรือของกานัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ทาธุรกิจ
ด้ ว ย ซึ่ ง อาจน าไปสู่ ก ารเอื้ อ ผลประโยชน์ หรื อ ท าให้
บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ ต่อกันในทาง
มิชอบ
2.) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบ และ
รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
เจ้ า หน้ า ที่ และพนั ก งาน โดยไม่ เ ปิ ด เผยสารสนเทศ
ดั ง กล่ า ว หากไม่ มี ก ารยิ น ยอมจากผู้ เ ป็ น เจ้ า ของ
สารสนเทศ เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่ บริษัทฯ ต้อง
ปฏิ บั ติ ต าม รวมถึ ง การไม่ เ ข้ า ถึ ง สารสนเทศที่ เ ป็ น
ความลั บ ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต
หรือไม่เหมาะสม
 กรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนั ก งาน ต้ อ งไม่ แ สวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผย
สารสนเทศภายในที่เป็นความลับ ต่อบุคคลภายนอก ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ -ขาย โอนรับโอน หลักทรัพย์ข องบริษัท ฯ โดยอาศัยสารสนเทศ
ภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ
3.) การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรับผิดชอบใน
การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อให้ เกิดความคุ้มค่ า และประโยชน์ สู งสุด โดยมีแนวปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องกากับ จัดการ
ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ บริษัทฯ อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ โดยต้ อ งบ ารุ ง รั ก ษา และใช้ ท รั พ ยากรและ
ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและเต็มความสามารถ
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 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดหลักของความ

ประหยั ด เพื่ อ ควบคุ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต รวมทั้ ง ความ
สิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็น
4.) การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรม
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดย
ยึดหลักคุณธรรม และศีลธรรม ที่ศาสนา และสังคม ถือ
เป็นหลักในการปฏิบัติ และไม่ดาเนินการใดที่เป็นการฝ่า
ฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจาก
ฝ่ายจัดการ
โครงสร้างของคณะกรรมการ
 กาหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้ องมี กรรมการจานวนไม่
น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ไทย
 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้วย กรรมการอิส ระอย่ าง
น้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และ/หรือ มี
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ า ที่ บริ ห าร ไม่ เ ป็ น
บุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน
และมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
 โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีจานวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลาย ทั้ ง ในด้ า นทั ก ษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้า นที่ เป็ น ประโยชน์กั บ บริ ษั ทได้ แ ก่
กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม,
การบัญชี, การเงิน, ธนาคาร, กฎหมาย, การบริหาร
 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก รรมการอิ ส ระที่ ส ามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระใน
จานวนที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท จานวนปีที่ดารง
ตาแหน่งของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้
กาหนดจานวนปีที่ดารงตาแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการ

สวนที่

หนา









บริษั ท ให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากั ด
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการบริษัท
ต้องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการ
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
ทั้ ง นี้ กรรมการบริ ษั ท ที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง นั้ น ให้
พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไป
นั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกก็ได้
บริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการ
อิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง เหมาะสมกั บลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด กล่าวคือ นิยาม / คุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท มากกว่านิยามกรรมการอิสระของ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มี
หน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย
บริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายและก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของฝ่ า ย
บริ ห ารในระดั บ นโยบาย ขณะที่ ฝ่ า ยบริ ห ารท าหน้ า ที่
บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
ดั งนั้ น ประธานกรรมการบริ ษั ท และประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคน และประธานกรรมการบริษัท
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร ไม่ เ ป็ น ประธานหรื อ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทาหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และไม่
มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนไม่ มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
การก ากั บ ดู แ ลเชิ ง นโยบายในภาพรวมของบริ ษั ท ฯ กั บ
บริหารงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น
การกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไป
ดารงตาแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง
การกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องจานวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการบริ ษั ท จะไปด ารงต าแหน่ งเป็ น กรรมการ ทั้ ง นี้
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการที่ ก รรมการ
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บริษัทสามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการบริษัทไม่มีท่านใดดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง
 คณะกรรมการบริ ษัท แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาเพื่อท า
หน้าที่คัดสรรกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
 โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนและหลักเกณฑ์ นิยามและ
ข้อกาหนดของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ งตั้ งเลขานุ การบริ ษั ท ซึ่ งมี ความรู้
ทางด้านกฎหมาย มีป ระสบการณ์ และผ่า นการฝึ กอบรม
หลั ก สู ต รเลขานุ ก ารบริ ษั ท จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย
1.) คุณสมบัติของกรรมการ
 มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ ง และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
กฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 มีความรู้ ความสามารถ ประวัติ การทางานที่ดี มี ความ
เป็ น อิ ส ระ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และสามารถเข้ า ประชุ ม
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
 มีความรู้ ความสามารถในหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งด้ านที่
ส าคั ญ ซึ่ ง จะสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ได้แก่
(1) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล
(2) ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า พลั ง งาน
ทางเลือก
(3) มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ทาให้บริษัทฯ
สามารถเจริ ญ เติ บ โตตามแผนกลยุ ท ธ์ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย
การวางกลยุท ธ์และแผนธุร กิจ การบริห ารจั ดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
(4) การกากับดูแลกิจการที่ดี
 ไม่ ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
เกิน 4 บริษัท และไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่ง
ทางธุรกิจ
 คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการที่ 1) บริษัทอื่นๆ

สวนที่

หนา

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ได้ แต่ ทั้ ง นี้ ในการเป็ น กรรมการดั งกล่ า วต้ อ งไม่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5
 กรณีเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ
เป็นอิสระ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.8 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสี ย งทั้ งหมดของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ให้ นั บ รวมการถื อ หุ้ น ของผู้ ที่
เกี่ยวข้อง6 ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน7
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน 8 ผู้
ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ของผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของ
บริ ษั ท ฯ เว้ น แต่ จ ะพ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั งกล่ า ว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิ ส ระเคยเป็ น ข้ า ราชการ หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของส่ ว น
ราชการ ซึ่ งเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2)
ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขอ
อนุญ าตและการอนุญ าตให้ เสนอขายหุ้ นที่อ อกใหม่ กล่า วคื อ นิย าม/
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อกาหนดของ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ

6

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็น
ผู้บริหาร กรรมการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มี
อานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่
คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการราย
อื่น
8
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มี
บริษัทใหญ่เป็นบริษัทฯ เดียวกัน
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย

การจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลั กษณะที่ เป็ นบิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุต ร ของกรรมการรายอื่น ผู้ บ ริห าร ผู้ ถือ หุ้ นราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รั บการ
เสนอให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจ
ขั ด ขวางการใช้ วิ จ ารณญาณอย่ า งอิ ส ระของตน
รวมทั้ ง ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ9 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ห รื อ ผู้ มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษั ท ฯ สั ง กั ด อยู่ เว้ น แต่ จ ะพ้ น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิ ชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ งได้ รั บ ค่ า บริ ก ารเกิน กว่ า 2
ล้านบาทต่ อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการซึ่ งไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่ จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี นัยในห้างหุ้ นส่วน หรื อ
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจา หรือที่ถือหุ้นเกินร้อย
ละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
(9) ไม่ มีลั ก ษณะอื่น ใดที่ ทาให้ไ ม่ ส ามารถให้ ความเห็ น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
2.) วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการแบ่งเป็นสาม
ส่วนได้ไม่พอดี ให้ออกจานวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3
โดยกรรมการที่ครบกาหนดวาระ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้
กลับมาดารงตาแหน่งต่อไปได้ นอกจากการพ้นตาแหน่งตาม
วาระแล้วกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุ ณสมบัติ หรื อมี ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่ า
ด้วยบริษัทมหาชนจากัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 ศาลมีคาสั่งให้ออก

9

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามนิยาม หนังสือเวียนที่ กลต.ก.(ว) 11/2552
เรื่อง การปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
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3.) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่ อ
ครั้ง โดยกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ
อาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจาเป็น
 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบองค์ประชุม
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมาย ส่ งหนั งสื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณีจาเป็นเร่งด้วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
 ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถ
อภิปรายปัญหาสาคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ ง โดยไม่ มี ก รรมการที่ เ ป็น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ฝ่ า ย
จัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกั บการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษัทฯ หรื อเรื่องที่
อยู่ ใ นความสนใจ โดยมี ก ารรายงานให้ ป ระธาน
กรรมการบริหารรับทราบผลการประชุมด้วย
 บริ ษั ท ฯ ก าหนดการประชุ ม และวาระหลั ก ของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งปี เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคน
ทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัด
เวลาและเข้าร่วมประชุมได้
 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีการกาหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน
และอาจมี การประชุ มครั้ งพิเ ศษเพิ่มเติ มเพื่ อพิจ ารณา
เรื่องที่มีความสาคัญเร่งด่วน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 8 ครั้ง โดยเป็น
การประชุมประจารายไตรมาส 4 ครั้ง, และการประชุม
กรณีพิเศษ อีก 4 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแต่ล ะครั้งได้ จัดสรรเวลาไว้อ ย่างเพีย งพอที่ฝ่า ย
จัด การ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะเสนอข้ อ มู ล และให้ เ วลา
อย่างเพียงพอที่กรรมการจะพิจารณาข้อมูลที่สาคัญอย่าง

สวนที่

หนา

รอบคอบโดยทั่วกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุ ก ครั้ ง ประธานกรรมการบริ ษั ท จะขอให้ ก รรมการ
ทุก ท่ านใช้ดุ ล ยพิ นิ จอย่ างรอบคอบก่ อ น รวมทั้ งแสดง
ความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ การลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสี ย งชี้ ข าด ในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ งได้ จั ด ส่ งเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้า
เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการพิจารณา
เรื่ อ งต่ า งๆ ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ท าหน้ า ที่
ประธานในที่ ประชุ มได้ เปิ ด โอกาสให้ กรรมการบริ ษั ท
แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการ
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่าย
จั ด การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ในการประชุ ม คณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มี
การหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สาคัญทางธุรกิจ โดยมีการ
สรุ ป ประเด็ น และข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ ห้
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อนาไป
พัฒนาการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ในการพิ จารณาเรื่ องเข้ า เป็ นวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทาหน้าที่เสนอเรื่องต่อประธาน
กรรมการบริ ษั ท เพื่ อพิ จ ารณาเรื่ อ งเข้ า เป็ น วาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริ ษั ท เปิ ด โอกาสและเชิ ญ ผู้ บ ริ ห าร
ระดั บ สู งเข้ า ร่ว มประชุ ม คณะกรรมการ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง
และเพื่ อ ให้ มี โ อกาสรู้ จั ก ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ส าหรั บ ใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
 คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้กรรมการตรวจสอบซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประชุมระหว่างกันเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
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4.) อานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการ
 อนุมัติปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริษัท
 อนุ มั ติ แ ผนกลยุ ท ธ์ ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว รวมทั้ ง
อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร งบประมาณ และอั ต ราก าลั ง
ประจาปี ซึ่งจัดทาขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
 อนุมัติงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสีย และติดตามผลการดาเนินงานของผู้บริหารและ
ร่วมพิจารณาให้ข้ อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
 อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
 อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัท
 เลือกตั้ งและแต่ งตั้ งกรรมการคณะกรรมการบริ ษัทใน
กรณีที่มีกรรมการออกจากตาแหน่งระหว่างปี
 อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ และการร่วมทุน
 แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน และเปลี่ ย นแปลง กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย
 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 อนุ มั ติ ก ารปรั บ อั ต ราค่ า ตอบแทนส าหรั บ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
 อนุมัติแผนการสืบทอดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
 อนุมัติ นโยบายทางด้ านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตั ด
หนี้สูญ หรือการตัดจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ

 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
 เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
1. การเข้ า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และการได้ ม า
จ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท ตามที่
กฎหมายและคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
2. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน
ที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
3. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บริษัท
4. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนั งสือบริคณห์
สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
6. การออกหลักทรัพย์ใดๆ นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
7. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
8. กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม
ประจาปี
9. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจาปี
10. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กาหนดให้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.2

คณะกรรมการชุดย่อย
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ฯ จะแต่ง ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่ อช่ว ยกากับดูแ ล และกลั่นกรองงานที่มี ความสาคัญในด้านต่างๆ
โดยกาหนดรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจา คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย


คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการสรรหา
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

สวนที่

หนา



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
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โครงสร้างคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการชุดย่อย) ของบริษัทฯ





















คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษั ท
โดยมี จ านวนตามที่ค ณะกรรมการบริ ษัท เห็ น สมควร และคณะกรรมการบริษั ทจะแต่ งตั้ งกรรมการบริ ห ารคนหนึ่งเป็ น ประธาน
กรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 5 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
จานวนการเข้าร่วมประชุม
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 ผู้อานวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา
ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
1.) พิจารณาและกลั่นกรองทิศทางการดาเนินงาน แผนธุรกิจ และ
กลยุทธ์ ในการดาเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
2.) ควบคุ ม ดู แ ลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบาย เป้ าหมาย แผนการด าเนิ นงาน กลยุ ทธ์ทางธุ รกิ จ
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
กาหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณานโยบายตามที่กาหนด

สวนที่

หนา

3.) กาหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย รวมทั้ ง ทบทวนความเหมาะสมของ
กระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนด
ของกฎหมาย
4.) พิ จ ารณาระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานที่
เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกากับ
ดูแลกาหนด
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5.) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง มี ร ะบบการก ากั บ ดู แ ล ะการ
ปฏิบั ติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบีย บข้ อบั งคั บ
ต่างๆ รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ
6.) พิจารณานาเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม
การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาอนุมัติต่อไป
7.) พิจารณาอนุมัติการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
8.) ทาหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ในการเป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลของภาครั ฐ เช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

9.) พิจารณาวงเงินอนุมัติสาหรับการทารายการธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ สาหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
10.) พิ จ ารณาเพื่ อ อนุ มั ติ ก ารว่ า จ้ า ง ย้ า ย ปลด อนุ มั ติ
ค่าตอบแทน ของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการกาหนดบทลงโทษ
ทางวินัย การชดใช้ค่าเสียหาย และการอนุมัติการลาออก
ของผู้บริหาร
11.) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ไม่ น้ อยกว่า กึ่ งหนึ่ งของจ านวนกรรมการบริห าร
ทั้งหมด
ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอานาจ
แก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อานาจหรือการมอบอานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่
ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ทั่ ว ไปของบริ ษั ท ฯ ซึ่ งการ
อนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
จานวนการเข้าร่วมประชุม
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
* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 23 เมษายน 2563
นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์ : ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

สวนที่

หนา
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คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1.) ไม่ เ ป็น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และ
2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทาหน้าทีใ่ น
ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทาหน้ า ที่ ในการสอบทานความน่ า เชื่ อถื อ ของงบ
การเงินได้
4.) มีห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั น ที่ก าหนดไว้ ใ นประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วน
ของข้ อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบ และ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงาน
ทางการเงิน
 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการ
เงินที่มีสาระสาคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือ
ผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
 สอบทานฝ่ า ยบริ ห ารและผู้ ส อบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ผลการ
ตรวจสอบความเสี่ยงที่สาคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
 สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ภายในเกี่ ย วกั บ
กระบวนการการจัดทางบการเงิน
2. การควบคุมภายใน
 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กาหนดให้มีการควบคุมภายใน
รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุมความ
เสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทางการสื่อสารความสาคัญ
ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
บริษัท
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สอบทานเพื่ อ ให้ มั่ นใจได้ ว่ าข้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การ
ควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอ
นั้นฝ่ายบริหารได้นาไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
3. การตรวจสอบภายใน
 สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี
ตลอดจนบุ ค ลากรและทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงาน
 สอบทานกิ จกรรมและการปฏิ บั ติ งานของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในว่าได้มีการปฏิ บัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน
 สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพของผลการปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ
มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของบริ ษั ท ฯ
รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing) การกระท าผิ ด และการทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่ น ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทุกรูปแบบ
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่ มีการเปลี่ยนแปลง
และมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทที่นาเสนอ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกากับ
ดูแลบริษัทและผลการติดตามแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท
 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขใน
กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการ
เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
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6. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. การปฏิบั ติตามหลั กจริ ยธรรม จรรยาบรรณผู้บริ หารและ
พนักงาน
 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
ผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ
และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ าปี ข องบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ


9. ความรับผิดชอบอื่นๆ





ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
สอบทานและประเมิ น กฎบั ต รของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่า งสม่าเสมอ และนาเสนอขออนุ มัติ จาก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเลิก สัญ ญาจ้ างผู้ส อบ
บัญชี ภายนอกได้ หากผู้ สอบบั ญชี ภายนอกไม่ส ามารถปฏิบั ติ
หน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้ง ผู้บริหาร
ระดับสูง10 และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามกระบวนการสรรหาที่กาหนด และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
เลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา 1 คน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
จานวนการเข้าร่วมประชุม
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
*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 23 เมษายน 2563
นางสาวพิมพ์วรา แหลมสุวรรณชื่น : หัวหน้าแผนกฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

10

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1.) พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสม ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี
2.) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและ
ผู้บริหาร
3.) พิจารณาให้มีการจัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession
plan) และทบทวนแผนการพั ฒนาผู้บ ริหารระดับ สูง เพื่ อ
เตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณี
ที่ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ใน
ตาแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดาเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง
4.) พิจารณากรรมการบริษัทกรณีที่ตาแหน่งว่างลง เนื่องจาก
 ออกตามวาระ - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น กรรมการ เพื่ อ เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
 ออกเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ –
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็ น กรรมการ เพื่ อ เสนอความเห็น ต่ อ คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อแต่งตั้งทดแทนตาแหน่งที่
ว่างลง
5.) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
6.) พิจารณาให้มีการจัดทาแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนา
ความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่เพื่อให้เข้าใจ
ธุรกิจที่กรรมการบริษัท ดารงตาแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการ และพั ฒ นาการต่ า งๆ ที่ ส าคั ญ เช่ น ภาวะ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
7.) คั ด เลื อ กกรรมการบริ ษั ท ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตาแหน่งว่างลง
8.) พิ จ ารณาทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการสรรหาอย่ า ง
สม่าเสมอ
9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย

สวนที่

หนา

หลักเกณฑ์สาหรับผู้ถือหุ้นในการนาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการบริษัท
1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.50 ล้าน
หุ้น) ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้อง
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ ตามจ านวนที่ ก าหนดข้ า งต้ น ณ
วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทและวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อกาหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้ นที่มีคุ ณสมบั ติครบถ้วน ต้องกรอกข้ อมูลใน “แบบ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท” และส่งถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้น
จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (TSD)
3. บุ ค คลที่ ถู ก เสนอชื่ อ เพื่ อ เป็ น กรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ ง และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
กฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2) มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทางานที่ดี มีความ
เป็ น อิ ส ระ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
มี คุ ณ ธรรมจ ริ ย ธร รม แ ละสา มารถเข้ า ป ระชุ ม
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
(3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่
ส าคั ญ ที่ จ ะสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล / ธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า มีความรู้เฉพาะด้านซึ่ง
เป็นประโยชน์ทาให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตาม
แผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ เช่น ด้านบัญชี
การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การ
บริหารจั ดการเทคโนโลยี เป็น ต้น และการก ากับดูแ ล
กิจการที่ดี
(4) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน
4 บริษัท และไม่ได้ดารงตาแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ
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คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดนโยบาย
รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 คน โดยประกอบด้วยประธานที่เป็นกรรมการอิสระ และมีสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ
ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเลือกสมาชิก ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานของกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
3 นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
4 นายสุธรรม ส่งศิริ
5 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการลาออกระหว่างปี 2563
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

จานวนการเข้าร่วมประชุม
2/2
2/2
1/2*
2/2
2/2
1/2

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 23 เมษายน 2563
นางพรทิพย์ แสงจันทร์ : ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน
1.) เสนอรูปแบบ โครงสร้าง และหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ กรรมการ
บริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท โดยเสนอต่ อ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท พิจ ารณาและเสนอต่อที่ ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อ อนุมั ติ
ต่อไป
2.) พิ จ ารณาทบทวนโครงสร้ า งและอั ต ราค่ า ตอบแทนของ
ผู้บริห ารระดับสู งให้สอดคล้องกั บสภาวะตลาด ณ ปั จจุบั น
และเหมาะสม กับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

สวนที่

หนา

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ยึ ด หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารความเป็ น ธรรม ความสมเหตุ ผ ล โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่ อ ย และแนวปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท อื่ น ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น
ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลาดับต่อไป
ทั้งนี้การกาหนดค่าตอบแทนมีกรอบแนวทางการพิจารณาและ
ดาเนินการที่สาคัญดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
กาหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่า
คณะกรรมการมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่
ตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่ง
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
กาหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุด
ย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะขออนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อย จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นงบประมาณในแต่ละปีไว้
โดยประมาณเงิ น งบประมาณดั งกล่ าวจากแผนการจั ดประชุ ม
ในแต่ ละปี ที่ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะจะวางแผนงาน
ไว้ ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
3. เงินรางวัลประจาปี หรือโบนัสกรรมการบริษัท
จะพิจารณานาเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์จากที่
ประชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ นในแต่ ละปี โดยพิ จารณาอ้ างอิงตามผล
ประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทาการ
ประเมิ น ตนเองทั้ ง รายบุ ค คล และรายคณะเพื่ อ วั ด ผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนจะทาการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น คณะกรรมการบริ ษั ท ในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุ่มทั่วทั้งองค์กร รวมทั้ง
การกากับดูแลให้มีระบบ หรือ กระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ ย ง เพื่ อ ขจั ด /ลดผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท อย่ า ง
เหมาะสม โดยกาหนดองค์ประกอบขอบเขตอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประกอบด้วยเงินเดือน และเงินโบนัส คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน กาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในการ
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานประจ าปี พร้ อ มกั บ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด
ผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Key
Performance Indicator : KPI) ซึ่งกาหนดจากผลประกอบการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย และเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามแผน
ธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะทาการประเมินผล โดยวัด
จากผลงานเปรียบเทียบกับ KPI และอ้างอิงเทียบเคียงกับบริษัท
อื่นในธุรกิจเดียวกัน หรือมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ซึ่งคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ยกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีหน้าที่นาเสนอและให้การสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้ อ งมี ค วามรู้ ด้ า นการเงิ น บั ญ ชี กฎหมาย หรื อ ความรู้ ค วาม
ชานาญเกี่ยวกับ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการบริหาร
ความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือก
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท จานวน 6 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
จานวนการเข้าร่วมประชุม
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการอิสระ
3/3
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
3/3
พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
-/3
นายสมโภชน์ อาหุนัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3/3
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3/3
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3/3
นายสุธรรม ส่งศิริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
1/3

1
2
3
4
5
6
7
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ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1.) กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การกากับดูแล และ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ครอบคลุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ด้านการทุจ ริต คอร์ รัป ชั่น ตลอดจนพิ จารณาและทบทวน
มาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งเหล่ า นั้ น ให้ อ ยู่ ใ น
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2.) ติดตามการนาไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความ
เสี่ยง และดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง

มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ ใ นระดับ ที่ ยอมรั บได้ และการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ถู ก
นาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ
4.) สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่กาหนดและ
ทบทวน นโยบาย ข้อกาหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลที่ดี กาหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจ การที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง ให้
ข้อแนะนาและการสนับสนุนที่จาเป็น ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทน
ของบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดาเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาล ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
จานวนการเข้าร่วมประชุม
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
* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 23 เมษายน 2563
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ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
1.) กาหนดนโยบาย ข้อกาหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามหลั กการก ากับดูแ ลที่ดีแ ละวางแผนเกี่ ยวกับกิ จการที่
เกี่ ยวข้ องกั บความรับ ผิ ดชอบต่ อ สังคม ผู้มี ส่ วนได้เ สี ย ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1.1) ผู้ถือหุ้น 1.2) พนักงาน 1.3) สังคม 1.4)
คู่ค้า 1.5) เจ้าหนี้ และ 1.6) ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
2.) ดาเนินการติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะนาและการ
สนับสนุนที่จาเป็น

สวนที่

หนา

3.) ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกาหนด

ประเด็นที่ควรปรับปรุง
4.) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดาเนินกิจการ
ด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงาน
ภายนอก
5.) พิจารณาทบทวนและเสนอข้อแก้ไขขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
6.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแนวทางเชิงกล
ยุทธ์โดยรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
จานวนการเข้าร่วมประชุม
1
2
3

นายสมโภชน์ อาหุนัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
นายสุธรรม ส่งศิริ

ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร
กรรมการกลยุทธ์องค์กร
กรรมการกลยุทธ์องค์กร

2/2
2/2
2/2

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อานวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท
ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกล
ยุทธ์องค์กร
1.) พิจ ารณาและก าหนดทิศ ทางกลยุ ทธ์ โ ดยรวมของบริษั ท ฯ
และกลุ่มบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
และอนุมัติ
2.) สอบทานทิศทางกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
และพิจารณาเสนอขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทิศทางกล
ยุทธ์ที่สาคัญ ตามความจาเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท
3.) พิจารณาและศึกษาเชิงกลยุทธ์ หรือแนวคิดใหม่ ธุรกิจใหม่
รวมทั้ ง ศึ ก ษาโครงสร้ า งองค์ ก รในภาพรวม เพื่ อ ก าหนด
ทรั พ ยากรต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การสนั บ สนุ น ทิ ศ ทางและ
กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ และกลุ่ ม บริ ษั ท และเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4.) แต่ ง ตั้ ง คณะท างานหรื อ จั ด หาที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ทางวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ค าแนะน าหรื อ ให้ ค วามเห็ น ตามที่
คณะกรรมการกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รพิ จ ารณาว่ า เหมาะสมและ
จาเป็น
5.) รายงานผลการปฏิ บัติง านที่ส าคัญ รวมทั้ งประเด็นส าคั ญ
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
6.) พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของ
กฎบั ต รของคณะ รวมทั้ ง ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
ตนเองเป็นประจาทุกปี
7.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

สวนที่

หนา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้มีการทาประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานกากับดูแลกิจการที่
ดี ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ทาแบบประเมินทั้งคณะและ
รายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท ร่วมกัน
กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้ง
คณะ และรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ถูก ก าหนดให้ ต้ อ งจั ด ท าเป็น ประจาทุ ก ปี และคณะกรรมการ
บริษัท จะร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อกาหนดแนวทาง
ปรับปรุงการทางานต่อไป
แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท
1. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่

โครงสร้างและ
คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

การประชุม
คณะกรรมกาบริษัท

การทาหน้าที่
ของกรรมการ

ความสัมพันธ์กับ
ายจัดการ

การพั นาตนเอง
ของกรรมการและ
การพั นาผู้บริหาร
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2. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่

โครงสร้าง
และคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ

การประชุม
คณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
1. แบบระเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
ประกอบด้วยเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 การประชุมคณะกรรมการ
 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

ในส่ ว นของแบบประเมิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก าร
นาแบบประเมินตามคู่ มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต.
มาปรับใช้ โดยเพิ่มส่วนที่เป็นหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 การประชุมคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์การประเมิน
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนของแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 90 - 100 = ดีเยี่ยม
คะแนนร้อยละ 80 - 89
= ดีมาก
คะแนนร้อยละ 70 - 79
= ดี
คะแนนต่ากว่า 69
= พอใช้

สรุปผลการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
และใช้หลักเกณฑ์ ตามแบบตัวอย่างการประเมิน
สาหรับปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
รายคณะ (%)
รายบุคคล (%)
คณะกรรมการบริษัท
98.62
98.50
คณะกรรมการตรวจสอบ
99.21
98.49
คณะกรรมการสรรหา
98.96
99.24
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
97.75
99.25
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
93.06
93.18
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
99.61
99.31
คณะกรรมการบริหาร
98.75
97.33
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
92.65
93.18
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ กาหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป
ตามลาดับ โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคานึงถึง
ความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากกรรมการ

สวนที่
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นอกจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทฯ ยัง
คานึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการมีคณะกรรมการชุด
ย่อยเพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย
สาหรับ การกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มี ขั้ น ตอนการพิ จ ารณา โดยจะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
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การอบรมและพั นาความรู้กรรมการ
ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Directors Orientation)
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ
กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจที่สาคัญของบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้นาส่ง
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ โครงสร้ างองค์ ก ร ลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
โครงสร้างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ข้อบังคับของบริษัท
คู่มือบริษัท ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณการ
ดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การ
กากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้
กรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

บริ ษั ท ฯ ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการได้ รั บ การอบรมและพั ฒ นา
ความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญใน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ใ นการท าหน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการบริ ษั ท และ
กรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง

กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี 2563
ในปี 2563 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
หลักสูตรการอบรม
นายสมโภชน์ อาหุนัย
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธุรกิจเทคโนโลยีและพลังงาน” งานสัมมนาวิชาการ
วธอ. Talk จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมกรรม (วธอ.)
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวโน้มและการปรับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าไทยหลังวิกฤตโควิด-19”, ASE Webinar จัดโดย สถาบันยานยนต์ไฟฟ้าไทย
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานไทยในอนาคต”
จัดโดย กระทรวงพลังงาน
 การเสวนาออนไลน์เชิงวิชาการ “อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New
Normal ด้านพลังงาน” จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ EV Transformation in Thai Way”
จัดโดย สมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  หลักสูตร ยานยนต์ไฟฟ้า : เทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และการ
ประยุกต์ใช้งาน (Electric Vehicles (EVs) : Technology, Design,
Infrastructure and Applications)
จัดโดย สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย, IEEE Power
& Energy Society – Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
 หลักสูตร “The side nobody knows EV Transformation in Thai Way”
จัดโดย สมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
 หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop
จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจน
พนั ก งาน ว่า การด าเนิน งานของบริ ษั ทฯ จะด าเนิน การอย่ า ง
ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ประจาทุกปี
 นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตาแหน่ง
บริษัทฯ มีแผนการคั ดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัดให้
มีการติด ตามความคื บหน้ าแผนสืบ ทอดตาแหน่ งที่ค รอบคลุ ม
ตาแหน่ง ดังนี้
1.) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตาแหน่งในระดับที่
เทียบเท่า
เมื่อตาแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร หรือ
ตาแหน่งในระดับที่เทียบเท่าว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตาแหน่งไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง ได้ บริ ษั ท ฯ จะมี ร ะบบ
จัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็น
ผู้รักษาการในตาแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด ทั้งนี้
บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสยั ทัศน์ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ความเหมาะสม กับวัฒนธรรมองค์กร ใน
กรณีทปี่ ระธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงคณะกรรมการสรรหา
จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้า
ดารงต าแหน่ งประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร และเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง
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2.) ระดับผู้บริหาร
เมื่อตาแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อานวยการขึ้นไปว่างลง
หรือผู้ที่อยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งได้
บริษัทฯ จะพิจารณานาเสนอผู้สืบทอดตาแหน่งที่คัดเลือกไว้
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ มีกระบวนการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
 วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
กลยุ ท ธ์ บ ริ ษั ท ฯ นโยบาย แผนการลงทุ น แผนงานการ
ขยายตั ว และประเมิ นความพร้ อมของกาลังคน เพื่ อให้
สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว
 กาหนดแผนสร้างความพร้อมของกาลังคน โดยจะพัฒนา
พนั ก งานหรื อ สรรหาพนั ก งาน เพื่ อ ทดแทนต าแหน่ ง
ที่ว่างลง
 สร้ างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนา
ฝึ ก อบรมพนั ก งาน (Employee Training and
Development) ไว้ล่ ว งหน้า ก่อ นพนั กงานจะเกษี ย ณ
หรือออกจากตาแหน่งก่อนเวลา
 กาหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง
ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนา
ของพนักงานในตาแหน่งนั้นๆ และจัดทาแผนพัฒนาเป็น
รายบุคคล (Individual Development Plan)
 คั ด เลื อ ก ประเมิ น ผลงาน และประเมิ น ศั ก ยภาพของ
พนักงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพของพนังงาน
 ระบุ ท ายาทผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง จากการประเมิ น และ
วิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน และต้องมีการ
แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบ และ
เรียนรู้งาน และกาหนดทายาทสารอง
 พัฒนาและประเมิ นพนักงานที่ค าดว่า จะเป็นผู้ สืบ ทอด
ว่ า จะสามารถมี พั ฒ นาการ และสร้ า งผลงาน ตามที่
คาดหวังได้จริง หากไม่เป็ นไปตามที่คาดหมาย สามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้สืบทอดได้
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1.) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทาหน้าที่ สรรหาคัดเลือก
และเสนอบุค คลที่ทรงคุณ วุฒิ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตามหลั ก เกณฑ์ ม าตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาถึงประสบการณ์
ความรู้ ค วามสามารถ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ จากนั้ น จึ งน า
รายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 11 คน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน
2.) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุด
กั บ ส่ ว นหนึ่ งในสามของคณะกรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจาก
ตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
3.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง
(1) เสียง
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตามข้ อ 3.1 เลื อ กตั้ ง บุ ค คลเดี ย ว หรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
3.2 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้
ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการเท่ า จ านวนกรรมการที่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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4.) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง

คราวออกตามวาระ ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กบุ ค คลซึ่ ง มี
คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายบริ ษั ท
มหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุม
คณะกรรมการคราวถั ด ไป เว้ น แต่ ว าระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ใน
ต าแหน่ ง กรรมการได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ข อง
กรรมการซึ่งตนแทน
5.) ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อาจลงมติ ใ ห้ ก รรมการคนใดออกจาก
ตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ย งและมี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหา / องค์ประกอบ และคุณสมบัติคณะอนุกรรมการ
 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็ นกรรมการบริษั ท และ/หรื อ
ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่
คณะกรรมการบริ ษั ทจะแต่ งตั้ งกรรมการบริ หารคนหนึ่ งเป็ น
ประธานกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบั งคั บ และ/หรือ ระเบี ยบที่ต ลาดหลั กทรัพ ย์กาหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก อย่ า งน้ อ ย 3 คน โดยทุ ก คนต้ อ งเป็ น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้อง
เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
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คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1.) ไม่เป็นกรรมการที่ไ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทาหน้ า ที่ ในการสอบทานความน่ า เชื่ อถื อ ของงบ
การเงินได้
4.) มีห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทาหน้าที่
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาบุ คคล ที่ มี คุ ณสมบั ติ เหมาะสม
เพื่ อด ารงต าแหน่ งกรรมการบริ ษั ท กรรมการชุ ด ย่ อ ย รวมทั้ ง
ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ตามกระบวนการสรรหาที่ ก าหนด และเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งหมด
2.) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกสมาชิกของ
คณะกรรมการสรรหา 1 คน เป็นประธาน
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดนโยบาย
รูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย รวมทั้ งก าหนดค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงของบริษัท และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สวนที่

หนา

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน
2.) เป็นกรรมการอิสระจานวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
3.) ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เลือกสมาชิก
ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธาน
ของคณะ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น คณะกรรมการบริ ษั ท ในการก าหนด
นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
รวมทั้งการกากับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อขจัดและลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท
อย่างเหมาะสม โดยกาหนดองค์ประกอบขอบเขต อานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1.) กรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน
2.) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน
บั ญ ชี กฎหมาย ความรู้ ค วามช านาญเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
การประกอบธุรกิ จของบริ ษัท หรือ การบริห ารความเสี่ย ง
โดยมี ก รรมการอิ ส ระจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกสมาชิกของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 1 คน เป็ นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท อย่ า งน้ อ ย 3 คน โดยมี ห น้ า ที่
กาหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกาหนด และวิธีการปฏิบัติงาน
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลที่ ดี ก าหนดนโยบายและ
วางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ประชุ มติด ตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิ บาล และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะนาและการสนับสนุน
ที่จ าเป็ น ตรวจประเมิ นภายในด้ ว ยเกณฑ์ บ รรษัท ภิ บาล เพื่ อ
กาหนดประเด็นที่ ความปรับ ปรุง เป็นตั วแทนบริษั ทฯ ในการ
สื่อสารและการดาเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร
พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
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 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อ
ท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น คณะกรรมการบริ ษั ท ในการพิ จ ารณา
แนวทางเชิ งกลยุ ท ธ์โ ดยรวมของบริ ษั ท ฯ และกลุ่ มบริ ษั ท ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ที่ความรู้ความชานาญ
และประสบการณ์ในด้านการกาหนดและบริหารกลยุทธ์องค์กร
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
1.) กลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ
และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริ ษั ท ฯ ได้ ส่ ง บุ ค คลเพื่ อ เป็ นตั ว แทนของบริ ษั ทฯ ไปเป็ น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยและ
บริ ษั ท ร่ ว ม ดั ง กล่ า วอย่ า งน้ อ ยตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนั้น มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ กาหนดให้
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมมีข้อบังคับในเรื่องการทารายการเกี่ยวโยงกัน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน หรือการทารายการ
สาคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้อง
และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการ
ทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
รวมถึงต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมเพื่ อ จั ด ท างบการเงิ น รวมได้ ทั น
กาหนดเช่นกัน
2.) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholder’s agreement)
บริ ษั ทฯ ไม่ มี ข้อ ตกลงระหว่ างบริษั ท ฯ กั บผู้ ถื อหุ้ น ในการ
บริหารการจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

สวนที่

หนา

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลและป้ อ งกั น การน าข้ อ มู ล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง เพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิ ติภาวะ ตลอดจนบุ คคลที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 ของบุคคลดังกล่ าว ใช้ ข้อมูลภายในซึ่ งยั งมิ ได้
เปิดเผยเพื่อทาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
2.) การซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บ โอน หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์นั้น หากฝ่าฝืน
หรื อไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ห รื อ ไม่ ด าเนิ น การ
ดั ง กล่ า ว จะมี โ ทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000
บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
3.) กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง อยู่ ใ น
หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทา
การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดื อ นก่ อ นที่ งบการเงิ น รายไตรมาสและงบ
การเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทาการ รวมถึงห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สาหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสาหรับการสอบ
บัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจานวนเงินรวม 11,482,185.00
บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จานวน 2,427,600.00
บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจานวน 9,054,585.00 บาท
และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จานวน 700,000.00 บาท
โดยแบ่งเป็นค่าบริการอื่นของบริษัทฯ จานวน 100,000.00 บาท
และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยจานวน 600,000.00 บาท บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระ
โดยไม่ มี กรรมการหรื อผู้ บริ หารระดั บสู งของบริ ษั ทฯ เคยเป็ น
พนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
“นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)”
บริษัทฯ กาหนดให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการ
ทาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป
นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของ
บริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้
เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยในปี 2562 บริษัทฯ

ได้มีการจัดทาจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบและแนวปฏิ บัติสาหรับผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัท โดยมีข้อกาหนดดังนี้
 เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่าง
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น รวมถึงงด
เว้นการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน
1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน และอย่างน้อย 1 วันหลัง
เปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ตลอดจนงดเว้นการประชุม และ/
หรื อ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท แก่
บุ ค คลภายนอกอย่ า งน้ อ ย 2 สั ป ดาห์ ก่ อ นการเปิ ด เผยงบ
การเงิน
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนัก
ลงทุ นสั ม พั นธ์ เพื่ อ สอบถามข้ อ มูล ของบริ ษั ทฯ โดยจดหมาย
หรือติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ :
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) :
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 ต่อ 19531
อีเมล : ir@energyabsolute.co.th

สรุปกิจกรรมหลักในปี 2563
กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
1. เผยแพร่ข่าวสาร ทาการเผยแพร่ข่าวสารภายในวันทา
การถัดไป นับจากวันที่รายงานตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต.
โดยจัดทาในรูปแบบของ Press release, Photo release
ทั้ ง ข่ า วสารที่ ต้ อ งเปิ ด เผยตามข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. และพัฒนาการทั่วไปทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผ่านสื่อในประเทศและสื่อต่างประเทศ

สวนที่

หนา

จานวน
ผ่านสื่อใน
ประเทศจานวน
62 ข่าว และผ่าน
สื่อต่างประเทศ
จานวน 50 ข่าว
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ในกรณีที่เป็นข่าวสารที่มีนัยสาคัญที่ต้องเปิดเผย
ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ก.ล.ต. บริษัทฯ จะทาการเผยแพร่แก่สื่อมวลชน
ภายหลังจากเลขานุ การบริ ษัทได้เ ปิดเผยข้ อมู ล
อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต.
แล้ ว นั กลงทุน สั มพั น ธ์จ ะเปิ ดเผยข้ อ มูล ผ่ านสื่ อ
ต่างๆ โดยดาเนินการภายในวั นทาการเดี ยวกั น
หรือก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทาการถัดไป

…………………………………. รับรองความถูกตอง
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กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
2. น าเสนอข้ อ มู ล จ านวนครั้ ง ในการน าเสนอข้ อ มู ล
เกี่ยวกับบริษัทผ่านกิจกรรมต่างๆ
2.1 บริ ษัท จดทะเบีย นพบนั ก ลงทุน (Opportunity Day)
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 จัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
(Analyst Group Meeting)

 สนั บ สนุ น การจั ด ท าและเผยแพร่ บ ทวิ เ คราะห์

-

สวนที่

เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท เพื่ อ เผยแพร่ ต่ อ นั ก ลงทุ น และ
ประชาชนทั่วไป ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษัทอย่างสมเหตุผล
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และผู้มีส่ว นได้เ สียอื่น เข้ า
เยี่ยมชมกิจการ ประกอบด้วย
โรงงานไบโอดีเซล จังหวัดปราจีนบุรี
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ,
จังหวัดลาปาง และจังหวัดพิษณุโลก
โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ , จังหวัดสงขลา
และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ธุร กิจ ยานยนต์ ไฟฟ้า ประกอบด้ วยรถยนต์ไ ฟฟ้ า
รถบัสโดยสารไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า

หนา

จานวน 4 ครั้ง
ผ่านระบบ
ออนไลน์
1 ครั้ง และ
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 3 ครั้ง

2.3 การประชุมและให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถามภายหลัง
จากการประกาศข้อมูลผลการดาเนินงาน แบบตัวต่อตัว
หรือ One-on-One Meeting กับนักวิเคราะห์ และนัก
ลงทุ น สถาบั น ณ ส านั ก งานของบริ ษั ท รวมถึ ง การ
ประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)
2.4
นาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้
ถือหุ้น (Road Show) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



จานวน

60 ครั้ง

12 ครั้ง
ผ่านระบบ ออนไลน์ 12 ราย

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. รอบงบการเงินประจาปี 2562
2. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563
3. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563
4. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563
จานวนบริษัทที่เข้าร่วม
ครั้งที่ 1 จานวน 19 บริษัท
ครั้งที่ 2 จานวน 41 บริษัท (ออนไลน์)
ครั้งที่ 3 จานวน 24 บริษัท (ออนไลน์)
ครั้งที่ 4 จานวน 27 บริษัท (ออนไลน์)
แบ่งเป็น
Q1/2563 จานวน 13 ครั้ง
Q2/2563 จานวน 10 ครั้ง
Q3/2563 จานวน 24 ครั้ง
Q4/2563 จานวน 13 ครั้ง
แบ่งเป็น
- นาเสนอต่อนักลงทุนต่างประเทศ 7 ครั้ง
- นาเสนอต่อนักลงทุนในประเทศ 5 ครั้ง

8 ครั้ง
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การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จากผลสารวจตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย ประจาปี 2563 (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2020) ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ได้จัดทาขึ้นนั้น โดยภาพรวม บริษัทฯ อยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม และ SET100 Index
ในปี 2563 บริษั ทฯ ได้ ทบทวนการปฏิ บัติ ตามการกากับ ดูแ ล
กิ จ การ และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ

หลักเกณฑ์ของโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย และ ASEAN Corporate Scorecard แล้วนั้น
บริษัทฯ ยังได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งปรับปรุงใหม่ ในปี2560 (Corporate Governance
Code for Listed Companies 2017, CG Code 2017) เพื่อ
นามาปรับปรุงหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังมี
ส่วนที่อยู่ระหว่างดาเนินการดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ CGR
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

เหตุผล

 บริ ษัทควรกาหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของ เนื่องจากโดยลักษณะธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็นธุรกิจเฉพาะด้ าน ดั งนั้น

กรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี

 บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึ กษาภายนอกมาช่วยในการ

ก าหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็ น ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่าง
น้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการดาเนินการดังกล่าวไว้
ในรายงานประจาปี

สวนที่

หนา

กรรมการบริษัท ซึ่งมีความรู้ความชานาญอย่างยาวนาน และมีวิสัยทัศน์
ในธุรกิจด้านนี้ จึงเป็นทรัพยากรหลักที่สาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า และเป็นผู้ นาในกลุ่ม
อุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ค านึ ง ถึ ง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ของกรรมการอิ สระ ประกอบกั บ กรรมการอิ ส ระของ
บริษัทฯ ยังคงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรื อ ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ บริ ษั ท ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ชะลอการก าหนด
นโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทุ ก คณะ ได้ จั ด ท า
ประเมินตนเองทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะ รวมทั้งได้ทาการประเมิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจาทุกปี ปัจจุบัน บริ ษัทฯ มีกรรมการ
บริษัทที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ ซึ่ง
สามารถวางนโยบายและกลยุ ท ธ์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการสรรหามี
อานาจ และสามารถพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกได้ เมื่อ พิจารณา
ว่าบริษัทฯ มีความจาเป็น
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หลักเกณฑ์ CGR
เหตุผล
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
 กรรมการทุ ก คนควรเข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า ในปี 2563 เนื่องจากกรรมการบางท่านติดภารกิจสาคัญ จึงไม่สามารถ
ร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
บริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
ได้ขอคาปรึกษาและหารือกับกรรมการทั้งในการประชุมและนอกการ
ประชุ ม ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษั ท สามารถเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
บริษัทฯ ได้จัดทากาหนดการประชุมประจาปีล่วงหน้าให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของกรรมการมากที่สุด
 คณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในที่ประชุม ควรต้อง ตามมติ ของที่ป ระชุ ม ผู้ถื อหุ้ น ซึ่ ง อนุ มั ติ ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ นั้ น ได้
มีกรรมการ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน กาหนดไว้ในข้อบั งคับบริษั ทฯ ข้อ 25 ว่า การประชุมคณะกรรมการ
กรรมการทั้งหมด
บริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับดังกล่าว

สวนที่

หนา
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10. ความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้ำนพลังงำนสะอำด และทุ่มเทพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยควำมมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมมั่นคงและ
เสถียรภำพด้ำนพลังงำนที่จำเป็นในกำรพัฒนำประเทศ และตระหนักถึงกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อ
สร้ำงรำกฐำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งเท่ำนั้น แต่ยังมุ่งสร้ำงประโยชน์และกำรพัฒนำชุมชน ควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้
กำหนดกำรดำเนินกิ จกรรมเพื่อสังคม ภำยใต้น โยบำยและหลัก กำรกำกั บดูแลกิ จ กำรที่ดี ให้มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ ย วข้องกับธุรกิจ
ทั้งพนักงำน ลูกค้ำ และผู้ถือหุ้น เพื่อให้กลุ่มบริษัท ได้นำแนวปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำร
จัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ โดยได้กำหนดนโยบำยเพื่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
หลักการข้อที่ 1 : การกากับดูแลกิจการที่ดี
ดำเนินธุรกิ จ อย่ำงถูก ต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบีย บที่เกี่ ยวข้อง
มี ค วำมโปร่ ง ใส เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ตรวจสอบได้ ปฏิ บั ติ ต ำม
นโยบำยกำรกำกับกิจกำรที่ดี และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ ถือหุ้น พนักงำน ชุมชน และ
สังคม คู่ค้ำ สื่อมวลชน ลูกค้ำและประชำชน คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้
หน่วยงำนภำครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

หลักการข้อที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
มุ่งพัฒนำผลิ ตภัณ ฑ์ และบริก ำรที่ไ ม่ก่ อให้เกิ ดอันตรำยต่อผู้บริโ ภค
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณ ภำพตรงตำมหรือสูงกว่ำควำม
คำดหมำยของผู้ บ ริ โ ภค ภำยใต้ เงื่ อ นไขที่ เ ป็ น ธรรม และให้ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็นจริง
รักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

หลักการข้อที่ 2 : การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงกำรดำเนินกำรที่
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ

หลักการข้อที่ 5 : สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ตระหนั ก และมี ก ระบวนกำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย ง ผลกระทบด้ ำ น
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

หลักการข้อที่ 3 : สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ สนับสนุนและเคำรพในกำร
ปกป้องสิทธิมนุษ ยชน ปฏิบัติต่อพนัก งำนอย่ำงเท่ ำเทีย ม และเป็ น
ธรรม จัดให้มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัย ในสถำนที่
ทำงำน รวมถึงปฏิบัติตำมนโยบำยส่งเสริมกำรเรีย นรู้ระดับองค์ก ร
และกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อยกระดับกำรทำงำนของพนักงำนอย่ำง
มืออำชีพ พัฒนำระบบกำรทำงำนในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงำน
มีส่วนร่วมในกำรทำประโยชน์กับสังคมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

หลักการข้อที่ 6 : การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ส่งเสริมให้เกิ ดกระบวนกำรทำงธุรกิจ ที่เอื้อประโยชน์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ช่วยสร้ำงเศรษฐกิจ และควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบข้ำง
หลักการข้อที่ 7 : การพัฒ นา และเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
ดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
สนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงควำมสมดุล ระหว่ำงมูลค่ำและคุณค่ำ
ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม ควบคู่ไปกั บกำรเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรำยงำนควำมยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) สำหรับปี 2563 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นขององค์กรในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมกรอบของสหประชำชำติ ( Sustainable
Development Goals : SDGs) ทั้งนี้รำยงำนควำมยั่งยืนปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ ข องรายงานทางการเงิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
การควบคุ ม ภายใน การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ฝ่ายบริหาร ได้ให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Trade way Commission)
การกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ จั ด ให้ มีก ารประเมิ น ความ
เพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในตามแบบประเมิ น ที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กาหนด และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีหัวข้อประเมินตาม COSO ดังต่อไปนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and
Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

สวนที่
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นอกจากการก าหนดให้ ฝ่ า ยจั ด การต้ อ งส่ ง รายงานผล
การปฏิ บั ติ งานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งสม่ าเสมอแล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ า ยตรวจสอบภายใน ยั ง
กาหนดการตรวจสอบภายในครอบคลุมส่วนงานที่สาคัญๆ ของ
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ไว้ ใ นแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ทั้ ง นี้
เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ในส่วนงานที่
สาคัญ ๆ นั้นได้ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกาหนด กฎระเบีย บ
ข้อบังคั บ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทั ศน์ และพันธกิจของ
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในประจาปี 2563 ตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สานักงานคณะกรรมการ
ก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น เช่ น เดี ย วกั บ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กล่าวคือ
โดยรวมบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ร ะบบการควบคุ ม
ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบเอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคล
ที่เกี่ยงโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและ
ฝ่ายบริหารได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง เชื่อถือได้
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่ อต้ านการทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่ นที่ บริ ษั ทก าหนดให้ คณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องยึด
มั่นในการปฏิบัติ
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ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับปี 2563 สิ้นสุด
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 โดยบริ ษั ท ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มี
รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ด้านบัญชีของบริษัทฯ
ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แ ต่งตั้ง นายนราวุธ ตัน ติอ นุรั ก ษ์
ให้ ด ารงต าแหน่ ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ดารงตาแหน่งผู้อ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในและบริห าร
ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2562 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ แล้ ว เห็ น ว่ า มี ความเหมาะสมเพี ย งพอกั บ การ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั งกล่ า ว และเป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งาน
ของบริ ษัทฯ ทั้งนี้ใ นปั จจุ บัน การพิจ ารณาและอนุมั ติ แต่ งตั้ ง
ถอดถอน โยกย้า ย จะต้อ งผ่ านการอนุมั ติจ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย
ขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และมี ผู้ อ านวยการฝ่ า ย
ตรวจสอบภายในและบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่บริหารจัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
ปฏิ บั ติ งานของฝ่ า ยตรวจสอบภายในและบริ ห ารความเสี่ ย ง
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ได้ถูกนามาประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอผล
การตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ
และนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบมาปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดย
ผลการตรวจสอบภายในของปี 2563 กลุ่มบริษัท มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน
ครบถ้วนและครอบคลุมส่วนงานที่สาคัญแล้ว
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12. รายการระหว่างกัน
1.

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562
และรอบปีบัญชี 2563 โดยบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง รายละเอียดรายการสรุปได้ดังนี้

1.1

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) (“TIP”)
ลักษณะความสัมพันธ์: บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับ TIP คือ นายสมใจนึก เองตระกูล
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล: บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทาประกันภัย โดยมี TIP เข้าร่วมรับประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัยอื่น และ/หรือ เป็น Fronting ร่วมกับบริษัทประกันภัยอื่นในกรณีที่บริษัทรับประกันเป็นบริษัทต่างประเทศ โดยมี
บริษัทนายหน้าซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาบริษัทประกันภัย โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขการรับประกันและ
ค่าเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่บริษัทนายหน้า นามาเสนอให้กลุ่มบริษัท เพื่อพิจารณาและคัดเลือกบริษัทประกันภัย
ที่มีเงื่อนไขและความคุ้มครองที่ครอบคลุม ค่าเบี้ยประกันภัยสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท สูงสุด
รายละเอียดรายการดังนี้
มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับปี
ลักษณะรายการ
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
บริษัทฯ
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ของโรงงานผลิตน้ามันไบโอดีเซล
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย (ค่าใช้จ่ายการผลิต)
0.66
0.49
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
0.57
0.67
 ทาประกันภัยรถยนต์
0.06
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
0.28
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท อีเอ โซล่า จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
0.59
0.60
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
0.55
0.74
บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จากัด (บริษัทย่อยทางตรง)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย
5.76
5.20
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
6.89
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ลักษณะรายการ
บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท อีเอ โซล่า ลาปาง จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท นายางกลัก พัฒนา จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท นายางกลัก พลังลม จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท โป่งนก พัฒนา จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

สวนที่

หนา

ส่วนที่ 2 (12) หน้าที่ 123

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับปี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

6.49
-

5.56
6.12

6.38
-

5.56
6.77

8.39
7.11

7.60
8.94

2.16
-

2.19
0.10

2.19
-

2.22
0.10

2.32
-

1.90
0.50

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท บ้านชวน พัฒนา จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จากัด (บริษัทย่อยทางตรง)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จากัด (บริษัทย่อยทางตรง)
 ทาประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทาวเวอร์เครน ประกันภัยการขนส่ง
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันภัยความเสี่ยงภัยของผูร้ บ
ั เหมา
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ทาประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท พลังงานมหานคร จากัด (บริษัทย่อยทางตรง)
 การประกันภัยความเสีย
่ งภัยทรัพย์สิน ประกันความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก ประกันภัยสถานีชาร์ต
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

สวนที่

หนา

ส่วนที่ 2 (12) หน้าที่ 124

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับปี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

1.95
-

1.35
0.67

3.97
-

2.95
1.22

1.10
1.48

1.45

3.49
4.49

1.39

0.52
0.52

-

0.11
0.19

-

0.18
0.62

0.15
-

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 ประกันภัยความเสี่ยงระหว่างก่อสร้างโรงงาน ประกันภัยคลังเก็บ
เครื่องจักรประกันภัยขนส่งทางทะเล
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ามันปาล์ม จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 การประกันภัยความเสีย
่ งภัยทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
2. ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
1.2

0.21
0.43

0.06
0.08

0.12
-

-

บริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จากัด (“ART”)
ลักษณะความสัมพันธ์: ART มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 1 ท่าน คือ พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล: เป็นค่าบริการในการจัดการของเสีย (กากเกลือ , กากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย)
ที่ออกจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และ
เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและลงความเห็นว่า ความสัมพันธ์นี้ไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นที่เป็น
อิสระของกรรมการอิสระ

ลักษณะรายการ


สวนที่

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับปี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

หนา

ค่าบริการจัดการของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
อายุสัญญา 1 ปี
1. ค่าบริการเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร

ส่วนที่ 2 (12) หน้าที่ 125

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับปี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

1.19

0.04

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

1.3

บริษัท เงินทุน แอดวานซ์ จากัด (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
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล: เป็นดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินระยะสั้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทางเลือกในการบริหาร
สภาพคล่อง และเพิ่มผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยรับให้กับบริษัทฯ โดยมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับกับ
สถาบันการเงินอื่น เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
ลักษณะรายการ


ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินระยะสั้น

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับปี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
0.93
0.17

1.4

บริษัท ไทยอีวี จากัด (“THAI EV”)
ลักษณะความสัมพันธ์: นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 25
ของบริษัท อีวีนาว จากัด ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ THAI EV
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล: เพื่อสนับสนุนธุรกิจรถไฟฟ้าโดยสารสาธารณะของกลุ่มบริษัท ที่อยู่ภายใต้การดาเนินงาน
ของ บริษัท อีวีนาว จากัด จึงมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่สาหรับใช้เป็นสานักงานและลานจอดรถไฟฟ้า EV โดยมีราคาค่าเช่า
ตามปกติของธุรกิจ
มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับปี
ลักษณะรายการ
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
 บริษัท อีวินาว จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
1. มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สานักงานและค่าบริการที่จอดรถ
เป็นระยะเวลา 3 ปี
0.8
2. ค่าบริการดังกล่าวบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร

1.5

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จากัด (“PPL”)
ลักษณะความสัมพันธ์: PPL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ (ทางอ้อม) คือนายเอก อาหุนัย ซึ่งเป็นญาติสนิทของนายสมโภชน์ อาหุนัย ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล: บริษัทย่อยเช่าที่ดินเพื่อตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ระยะเวลาเช่า 15 ปี โดยมีขนาด
รายการในการทารายการเกี่ยวโยงกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทารายการเกี่ยวโยงกัน โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เปิดเผยสารสนเทศสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการดังกล่าว โดยค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล และได้ขออนุมัติการเข้าทารายการ ต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สามารถดูรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทได้

สวนที่

หนา

ส่วนที่ 2 (12) หน้าที่ 126

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
 มีค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโรงงาน ระยะเวลา 15 ปี
1. บันทึกเป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์
2. ค่าเสื่อมตัดจ่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์บันทึกเป็นต้นทุนระหว่างก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
1.6

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับปี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

651.03
14.83

-

บริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิง จากัด (“LPH”)
ลักษณะความสัมพันธ์: LPH มีผู้ถือหุ้นใหญ่ (ทางอ้อม) คือ นายเอก อาหุนัย ซึ่งเป็นญาติสนิทของนายสมโภชน์ อาหุนัย ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ของบริษัทฯ
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล: บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญจานวนร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดของ LPH (จานวน
285 ล้านหุ้น) โดยมีขนาดรายการในการทารายการเกี่ยวโยงกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ ของบริ ษัทฯ ซึ่งมีก ารปฏิบัติ ตามหลั กเกณฑ์ การจัดท ารายการเกี่ย วโยงกั น โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการดังกล่าวว่ามูลค่าหุ้นมีความสมเหตุสมผล และขออนุมัติการเข้าทา
รายการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สามารถดูรายละเอียดจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 บน
เว็บไซต์ของบริษัทได้

ลักษณะรายการ


การลงทุนซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมดของ LPH
มีมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ารายการระหว่างกันสาหรับปี
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
5,476.32

-

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้ นตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
จาเป็นมีเงื่อนไข และราคายุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เทียบเท่ากับธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basic)
ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ กาหนด ก่อนการทารายการแล้ว
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2.

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่ง ใส และเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสาคัญ ดังนั้น
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่สาคัญในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
 หลักเกณฑ์ความจาเป็นในการเข้าทารายการจะต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีจริยธรรม ในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักเกณฑ์ราคายุติธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านราคาที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรอนุมัติว่ามีเงื่อนไขต่าง ๆ
เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในตลาดเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รวมถึงให้ความเห็นก่อน
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้มี
ผู้เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระหรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ดั งกล่ า ว เพื่ อ น าไป
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุมัติทา
รายการ

3.

นโยบายในการทารายการระหว่างกัน และแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
 กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทารายงานการมีส่วนได้เ สียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการดาเนินการตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการทารายการระหว่างกัน
 กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่
กฎหมาย หรือหน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

และในอนาคต หากมีการเข้าทารายการระหว่างกัน บริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ก.ล.ต. และ ตลท. และในกรณีที่เป็นรายการที่
เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักการ
เกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในการนี้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทารายการสรุป การเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี
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13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
(ก)

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบโดย “บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ” ซึ่งมีนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 4599 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบโดย “บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ” ซึ่งมีนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 4599 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในงวดบัญชีปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบโดย “บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ” ซึ่งมีนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 4599 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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(ข)

ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บคุ คลและบริษัทอื่น
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่น
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม/1
เงินลงทุนในการร่วมค้า/2
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

สวนที่

หนา

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
%
%
%
2,950.67
3.76 10,028.95
14.28 5,478.57
9.25
11.72
0.01
11.53
0.02
43.99
0.07
2,750.19
3.50 2,665.76
3.80 1,650.85
2.79
761.29
0.97
509.51
0.73
644.07
1.09
7.07
0.00
3.19
0.00
2.69
0.00
75.00

0.10

56.25

0.07

-

-

833.30
7,389.24
177.46
5,526.61

1.06
9.40
0.23
7.04

757.68
14,032.87
166.31
-

1.08
19.98
0.24
-

329.96
8,150.13
129.70
-

0.56
13.77
0.22
-

1,500.48
28.99
4.85

1.91
0.04
0.01

69.53
30.67
23.60

0.10
0.04
0.03

34.53
4.85

0.06
0.01

0.10
32.60
73.16 47,587.21
3.98 1,941.13
1.27
936.52
0.11
64.71
0.99
326.21
80.02 51,057.46
100.00 59,207.59

0.06
80.37
3.28
1.58
0.11
0.55
86.23
100.00

67.19
55,856.94
1,778.33
2,792.58
1,337.33
111.28
1,912.49
71,094.53
78,483.77

0.09
69.30
71.17 51,371.08
2.27
3.56 2,792.78
1.70
889.81
0.14
75.70
2.44
698.04
90.60 56,186.82
100.00 70,219.69
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

(ข)

ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
(ต่ อ) งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินที่
ที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลค้างจ่าย
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หุ้นกู-้ สุทธิ/4
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินสุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

สวนที่

หนา

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
%
%
%
2,640.31
3.36
659.86
0.96 1,817.01
3.07
372.59
0.47
285.29
0.41
150.18
0.25
915.95
1.17
735.74
1.05
460.55
0.78
128.14
0.16
62.16
0.09 8,781.47
14.83
33.92
0.04
5,342.36
6.81 1,307.69
1.85
264.05
0.45
10.63
98.74

0.01
0.13

1.06

3,999.46
12.61
9.73
13,564.44
3.21
18,897.60
12,192.30
76.48
1,674.91
296.34
67.61
2,073.68
10.32
35,292.45
48,856.89

5.10
0.02
0.01
17.28
0.00
24.08
15.54
0.10
2.13
0.38
0.09
2.64
0.01
44.97
62.25

2,999.49
5.66
13.22
6,070.17
22,985.99
13,991.36
15.92
2.28
180.23
49.95
2,056.01
1.32
39,283.06
45,353.23
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0.00

0.62

0.00

4.27
999.78
0.00
28.65
0.01
0.26
8.64 12,502.57
32.73 19,142.47
19.93 6,996.14
0.02
5.17
0.01
6.40
0.26
200.53
0.07
33.89
2.93
799.69
0.00
3.11
55.95 27,187.40
64.59 39,689.97

1.69
0.05
0.00
21.12
32.33
11.82
0.01
0.01
0.34
0.06
1.35
0.01
45.92
67.04
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข)

ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
(ต่ อ) งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 13
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
%
%
%
373.00
0.48
373.00
0.53
373
0.63
373.00
0.48
373.00
0.53
373
0.63
3,680.62
4.69
3,680.62
5.24
3,680.62
6.22
37.30
24,149.09
(428.49)
27,811.52
1,815.36
29,626.88
78,483.77

0.05
30.77
(0.55)
35.44
2.31
37.75
100.00

หมายเหตุ :
/1 : เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 กลุ่มกิจการได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท
ทีเ อฟ เทค จากั ด โดยช าระค่ าหุ้ น สามัญ ออกใหม่ข องบริ ษั ท
ดั ง กล่ า วส าหรั บ หุ้ น จ านวน 2,000,000 หุ้ น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ว ในราคามูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทดังกล่าวได้เรียก ชาระค่าหุ้นส่วน
แรก ในราคาหุ้นละ 25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจานวนเงินรวม 20
ล้านบาท ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้
ขายหุ้นสามัญที่ก ลุ่มกิจการถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ทีเอฟ เทค
จากั ด ให้กั บบริษัท ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จากั ด เป็นจานวนเงิน
รวม 20 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 บริษัทได้รับชาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจานวนและ
ได้รับรู้ผลขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าตาม
วิธีส่วนได้เสียจานวน 0.91 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สวนที่

หนา

37.30
20,148.09
(874.50)
23,364.51
1,501.95
24,866.46
70,219.69

0.05
28.69
(1.24)
33.27
2.14
35.41
100.00

37.3
14,998.97
(778.89)
18,310.99
1,206.63
19,517.62
59,207.59

0.06
25.33
(1.31)
30.93
2.04
32.96
100.00

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กลุ่มกิจ การได้ซื้อเงินลงทุน
ใน Zept Inc. โดยการชาระค่าหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท
ดังกล่าวสาหรับหุ้นจานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 48.19 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ว ในราคามูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็นจานวนเงินรวม 10
ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน หรือเทียบเท่า 10.16 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 Zept Inc. ได้ออกหุ้นสามัญใหม่
ให้แก่ผู้ลงทุนอื่นเป็นจานวน 1,333,333 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้
บวกส่วนเพิ่มหุ้นละ 15 เหรียญดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็นจานวน
เงินรวม 19.99 ล้านเหรีย ญดอลลาร์ไ ต้หวัน หรื อเทีย บเท่ า
19.60 ล้านบาท ทาให้สัดส่วนของกลุ่มกิจการใน Zept Inc.
ลดลงจากร้อยละ 48.19 เป็นร้อยละ 45.28 กลุ่มกิจการได้รับรู้
กาไรจากการลดสัดส่วนดั งกล่าวเป็นจานวน 8.57 ล้านบาท
โดยแสดงรายการรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ราคามูลค่าที่ตราไว้
หุ้ น เปลี่ ย นแปลงตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ เที ย บเท่ า 13.54
ล้านบาท
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเข้าซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็ก ซ์ พอยท์ จากั ด (มหาชน) ซึ่ง
เป็น การเพิ่ มทุ นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บุค คลในวงจ ากั ด
(Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท กลุ่มกิจการ
ได้จ่ายชาระค่าหุ้นสาหรับหุ้นจานวน 670,000,000 หุ้น คิดเป็น
จานวนเงินรวม 1,474 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 40.01 ของหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ว โดย
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ จาหน่าย และให้เช่ารถบัสโดยสารบริการ
จัดหาทรัพย์สินและลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ขาย
หุ้นสามัญที่กลุ่มกิจการถืออยู่ทั้งหมดใน Zept Inc. ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของ Zept Inc. เป็นจานวนเงินรวม 13.45 ล้านเหรียญ
ดอลล่าร์ไต้หวันหรือเทียบเท่า 14.20 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่าง
ปี บริษัทได้รับชาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจานวนและได้รับรู้ผล
กาไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
จานวน 3.79 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กลุ่มกิจการได้ซื้อเงินลงทุนใน
Wan Meng Automatic Precision Co., Ltd. โดยชาระค่าหุ้น
สามัญออกใหม่ของบริษัทดังกล่าวสาหรับหุ้นจานวน 1,296,000
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.04 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ว
ในราคามูลค่าที่ตราไว้บวกส่วนเพิ่มหุ้นละ 30 เหรียญดอลลาร์
ไต้หวัน คิดเป็นจานวนเงินรวม 38.88 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นเปลี่ยนแปลงตามวิธีส่วนได้เสีย หรือเทียบเท่า
35.99 ล้านบาท

/2 :

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ร่วมจัดตั้งบริษัท
ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ไทยและมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท กลุ่มกิจ การมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40
ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้ว บริษัทได้จ่ายชาระ
ค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 25 บาท สาหรับหุ้นจานวน 800,000 หุ้น
คิดเป็นจานวนเงินรวม 20 ล้านบาทแล้วในระหว่างปี บริษัท ที
เอฟ เทค โฮลดิ้ง จากัด ประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษั ท ที เ อฟ เทค โฮลดิ้ ง จ ากั ด คณะกรรมการได้ มี ม ติ
อนุ มั ติ เ รี ย กช าระค่ า หุ้ น สามั ญ ส่ ว นที่ ยั ง เรี ย กไม่ ค รบในอั ต รา
หุ้นละ 25 บาท บริษัทได้จ่ายชาระค่าหุ้นในอัตราหุ้นละ 25
บาท สาหรับหุ้นจานวน 800,000 หุ้น คิดเป็นจานวนเงินรวม
20 ล้านบาทแล้วในระหว่างปี

สวนที่

หนา
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เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินล่วงหน้าในการ
เพิ่มส่วนได้เสียในการร่วมค้าตามสัดส่วนเดิมของบริษัทให้แก่
Shenzhen Atess Power Technology Co., Ltd. (“Atess”)
(เดิม Shenzhen Growatt Power Technology Co., Ltd.)
เป็นจานวน 1,060,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
34.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.00 ของส่วนได้เสีย
ทั้งหมด และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 Atess ได้เพิ่ม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้าให้แก่ผู้ลงทุนอื่นเป็นจานวน 600,000
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 19.55 ล้านบาท ทาให้
สัดส่วนของบริษัทใน Atess ลดลงจากร้อยละ 44.00 เป็นร้อย
ละ 36.67 กลุ่มกิจการได้รับรู้กาไรจากการลดสัดส่วนดังกล่าว
เป็นจานวน 3.87 ล้านบาท โดยแสดงรายการรวมอยู่ในรายได้
อื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จ รวมสาหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นเปลี่ยนแปลงตามวิธี
ส่วนได้เสีย หรือเทียบเท่า 30.67 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่
25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทเข้าทาสัญญา Equity Transfer
Agreement กั บผู้ร่ วมค้ารายหนึ่ง เพื่อรับโอนส่วนได้เสี ย
จานวน 0.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 2.19 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.875 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
มีผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36.67
เป็นร้อยละ 38.58 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทได้รับ
โอนส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งหมดแล้วในระหว่างปี

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข)

ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
%
%
%

งบแสดงฐานะการเงิน
รายได้จากการขายสินค้า - สุทธิ
รายได้จากการขายน้ามันไบโอดีเซล
รายได้จากการขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์
รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า และ
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า /1
รายได้จากการขายวัตถุดิบและผลพลอยได้
รายได้จากการขายและการให้บริการอื่นๆ
รวมรายได้จากการขายสินค้า
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น-สุทธิ
(กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงิน
กาไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

สวนที่

หนา

5,956.47
265.54
10,601.63

34.87
1.55
62.07

3,423.24
228.93
10,974.28

23.00
1.54
73.71

41.34
214.58
17,079.56
9,052.41
219.01
7,808.14
119.59
7,927.73
79.84
1,198.58
(9.77)
(67.93)

0.25
1.26
100
53.00
1.28
45.72
0.70
46.42
0.47
7.02
(0.05)
(0.40)

25.51
234.91
14,886.87
6,446.22
306.17
8,134.48
67.67
8,202.15
81.29
864.55
(160.08)
-

0.17
1.58
100
43.30
2.06
54.64
0.46
55.10
0.55
5.81
(1.08)
-

1,636.80
5,090.21
61.05

9.58
29.80
0.36

1,386.27
6,030.12
14.26

9.31
40.51
0.10

(894.58)
1,086.43
5,097.04
6.31

(7.74)
9.40
44.12
0.05

5,029.16
18.22
5,047.38
493.96
5,541.34

29.44
0.11
29.55
2.89
32.44

6,015.86
10.75
6,026.61
(142.71)
5,883.90

40.41
0.07
40.48
0.96
39.52

5,090.73
(29.35)
5,061.38
(94.94)
4,966.44

44.07
(0.25)
43.81
(0.96)
42.99
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3,194.23
296.15
7,680.82

27.65
2.56
66.49

20.76
0.18
359.99
2.17
11,551.95 100.00
5,459.99 47.26
208.29
1.80
5,883.66 50.93
43.69
0.38
5,927.35 51.31
69.19
0.60
735.35
6.37
(166.08) (1.44)
-

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

(ข)

ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
(ต่ อ) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุน
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) /2
มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)

งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ร้อยละ
ร้อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท ร้อยละ % ล้านบาท
%
%
5,204.57

30.47

6,081.61

40.85

5,147.55

44.56

(157.19)

(0.92)

(55.00)

(0.37)

(86.17)

(0.75)

5,645.12

33.05

5,977.70

40.15

5,084.29

44.01

(103.78)

(0.61)

(93.80)

(0.63)

(117.85)

(1.02)

1.40
0.1
3,730.00

1.63
0.1
3,730.00

1.33
0.1
3,730.00

หมายเหตุ :
/1 : รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เป็นรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นจาหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลาปาง และ จังหวัดพิษณุโลก
ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกาลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่อง จั งหวัดสงขลา ในอัตรา 3.50 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
2
/ : กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกและ
เรียกชาระแล้วในระหว่างปี

สวนที่

หนา
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…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

(ข)

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบ กาไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
กาไรจากการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จเป็นขั้นสุทธิ
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการแลกเปลีย่ นสินทรัพย์
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของวัตถุดิบ
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไม่เกิดขึ้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) :
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คล
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

สวนที่

หนา
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5,029.16

6,015.87

5,090.73

2,730.38
5.81
(67.93)
(30.53)
1,636.80
12.74
11.40
61.05
(8.76)
(2.89)
81.34
3.37
6.27
(2.30)
9,465.91

2,517.45
15.93
(41.92)
1,386.27
15.04
7.26
14.26
(12.44)
(0.33)
4.99
6.85
2.35
9,931.58

1,833.04
5.23
(17.52)
1,086.43
10.71
0.13
6.31
(894.58)
0.81
43.68
3.38
(4.17)
(132.58)
7,031.47

(88.83)
(257.70)
(72.16)
15.34

(1,021.93)
133.70
(434.56)
(380.74)

90.78
276.36
(109.57)
(35.06)

72.14
137.15
(5.41)
9,266.44
(28.80)
9,237.64

135.11
384.04
(24.43)
8,722.77
(19.53)
8,703.24

10.70
(29.43)
1.55
7,236.80
(44.08)
7,192.71

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

(ข)

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
(ต่อ) งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากประจาที่ติดภาระค้าประกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จเป็นขั้น
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนอื่น
รับดอกเบี้ย
จ่ายค่าดอกเบีย้ ที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้

สวนที่
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9.52
0.20
(5,134.07)

(4.15)
(0.50)
(75.00)
-

(72.73)
(0.50)
(34.53)
(4.85)
305.62
-

2.74
(403.80)
(1,514.00)
34.20
(2.19)
(7,160.40)
30.52
(77.86)
28.55
(8.95)
(14,195.54)

(70.15)
(38.79)
(14,521.99)
0.34
(139.44)
41.41
(26.17)
(14,834.44)

(5,698.72)
1.78
(4.72)
17.59
(75.66)
(5,566.72)

4,898.17
(3,303.19)
1,302.20
(1,845.03)
(69.17)
(115.48)
2,200.00
(3,000.00)

8,150.95
(9,307.94)
5,125.59
(266.03)
(3.68)
10,000.00
(1,000.00)

893.79
802.44
(264.43)
(13.19)
-
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(ข)

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
(ต่อ) งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
เงินสดรับชาระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
จ่ายเงินปันผล
จ่ายชาระดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

สวนที่

หนา
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งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
(2.20)
(7.70)
384.63
387.80
596.24
-

-

(844.12)

(1,118.94)
(1,471.87)
(2,140.88)
(7,098.78)
10,028.95
20.50
2,950.67

(932.41)
(1,423.45)
10,723.13
4,591.93
5,478.57
(41.55)
10,028.95

(745.95)
(1,023.12)
(598.34)
1,027.66
4,505.65
(54.75)
5,478.57
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(ค)

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ (Key Financial Ratios)
ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
0.54
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
0.42
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
0.94
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
6.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
57.87
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
11.65
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
วัน
31.32
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
28.19
ระยะเวลาชาระหนี้
วัน
12.95
Cash cycle
วัน
76.24
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
อัตรากาไรขั้นต้น
%
45.72
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
39.39
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
%
137.32
อัตรากาไรสุทธิ
%
29.55
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
20.34
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
8.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
12.43
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
0.23
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratios or Financial Ratios)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้
เท่า
1.76
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
เท่า
6.13
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%
22.17

สวนที่

หนา
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ปี 2562
2.31
2.09
0.94
6.90
52.92
12.42
29.40
31.01
11.77
70.54

ปี 2561
0.65
0.57
0.95
6.88
53.05
24.76
14.74
46.92
7.78
60.01

54.64
49.82
117.35
40.48
29.19

50.93
45.78
136.00
40.52
30.86

11.44
14.96
0.23

11.91
27.90
0.24

1.94
8.07
15.47

2.19
8.44
14.74
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ผลการดาเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีสัดส่วนรายได้ของการดาเนินธุรกิจจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และการให้บริการอื่นๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
 กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล: แบ่งเป็น
1.) รายได้จากการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล
2.) รายได้จากการจาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์
3.) รายได้จากการจาหน่ายผลพลอยได้
4.) รายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ

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 ลาปาง (ESL) :
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บจก. อีเอ โซล่า พิษณุโลก (ESP) :
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

สวนที่

หนา

 กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าหมุนเวียน: แบ่งเป็น
1.) รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2.) รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
3.) รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
4.) รายได้จากเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
 กลุ่มธุรกิจอื่น: แบ่งเป็น
1.) รายได้จากการให้บริการอื่นๆ
ทั้งนีใ้ นปี 2563 กลุ่มบริษัท ได้เข้าลงทุนในธุรกิจผลิตน้ามัน
ปาล์มดิบและกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจานวน 2 แห่ง

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
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บจก. บ้านชวน พัฒนา (BCD) :
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บจก. ลาภภักดีปาล์ม (LPD) :
บริษัทฯ ถือหุ้น (ทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 74.99
บจก. กาญจนดิษฐ์น้ามันปาล์ม (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
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ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ 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
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในอัตรา 8 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี และจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นอั ต รา 6.50 บาทต่ อ กิ โ ลวั ต ต์ ชั่ ว โมง
สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 90
เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดลาปาง จังหวัดพิษณุโลก
และจากการจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานลม ในอั ต รา
3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม ขนาดกาลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดชัยภูมิ ตามลาดับ ส่งผลทาให้รายได้
รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2563 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน
2,244.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.01 และเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 จานวน 4,708.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.70
สาหรับปี 2563 นั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
จาหน่ายสินค้าเท่ากับ 17,079.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2562 คิ ด เป็ น อั ต ราส่ ว นการเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14.73 โดยมี
สัดส่วนรายได้จากการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล คิดเป็นร้อยละ
31.66 รายได้จากการจาหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ คิดเป็นร้อยละ
1.55 รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ คิดเป็นร้อยละ
0.24 รายได้จากน้ามันปาล์มดิบ คิดเป็นร้อยละ 3.21 และรายได้
จากธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละพลั งงานลม
ประกอบด้วย รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และก๊าซชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 23.29
และรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 38.79 ของรายได้รวม

สวนที่

หนา

รายได้จากการจาหน่ายนามันไบโอดีเซล
สาหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 1,984.24 ล้านบาท
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 57.96 เนื่ อ งจากราคาขายถั ว เฉลี่ ย ทั้ ง ปี
เพิ่มขึ้นจาก 17.69 บาทต่อลิตร ในปี 2562 เป็น 28.79 บาทต่อ
ลิตร ในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.75 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ราคาวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยในการกาหนดราคาการจาหน่ายปรับ
เพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้มูลค่าการจาหน่ายของน้ามันไบโอดีเซลของ
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 ตามลาดับ โดยทุกโครงการ
สามารถจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ตามกาหนดเวลา
ภายในปี 2562 ส่งผลทาให้สามารถรับรู้รายได้ทั้งรายได้จากการ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าและเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
(Adder) เพิ่มขึ้น สาหรับในปี 2563 มีรายได้จากการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าลดลง เนื่องจากปริมาณฝนตกมากกว่าปีก่อน ส่งผล
ให้ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากความเข้มของแสง
ลดลง และกระแสความเร็ ว ลมอ่ อ นแรงกว่ า ปี ก่ อ น ส่ งผลให้
ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานลมลดลง ประกอบกับอัตราค่าไฟฟ้าที่
จาหน่ า ยได้ มี อั ต ราน้ อ ยกว่ า ปี ก่ อ นเล็ ก น้ อ ยเนื่ อ งจากปริ ม าณ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วง peak ลดน้อยลง
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในปี 2563 รายการหลักเกิดจากการ
รับรู้รายได้จากการขายสินค้าแบตเตอรี่ของ Amita Technologies
Inc. (“AMITA-Taiwan”) จานวน 163.66 ล้านบาท และมี
รายได้ให้คาปรึกษา พลังงานทดแทนของ บจก. เอ็นเนอร์จี
โซลูชั่น เมเนจเมนท์ (“ESM”) จานวน 36.84 ล้านบาท
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ต้นทุนขายและกาไรขันต้น
ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 ปี 2562
และปี 2563 เท่ากับ 5,668.29 ล้านบาท 6,752.39 ล้านบาท
และ 9,271.43 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
49.07 ร้อยละ 45.36 และร้อยละ 54.28 ของรายได้จากการ
ขาย ต้นทุนขายปี 2563 สูงขึ้นจากปี 2561 และ ปี 2562 ทั้งนี้
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบในธุรกิจผลิตและจาหน่าย
น้ามันไบโอดีเซล และการเปิดดาเนินงานในเชิงพาณิชย์สาหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 260 เมกะวัตต์ ครบทุกโครงการ
ในปี 2562 ท าให้ต้ นทุน ขายเพิ่มขึ้ น ส าหรั บธุรกิ จผลิ ตและ
จาหน่า ยกระแสไฟฟ้าพลั งงานลม ซึ่งประกอบ ด้ วย ค่ าเสื่อ ม
ราคา ค่าบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ค่าดูแลบารุงรักษา เป็นต้น
ประเภทรายได้

ก าไรขั้ น ต้ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ปี 2561
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 5,883.66 ล้านบาท 8,134.48
ล้านบาท และ 7,808.13 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 50.93ร้อยละ 54.64 และร้อยละ 45.72 ของ
รายได้จากการขาย ตามลาดับ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้และต้นทุนการขายในแต่ละปีดังกล่าวข้างต้น

ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซล กลีเซอรีน
และนามันปาล์มดิบ (รวมผลิตภัณฑ์พลอยได้)
- รายได้จากการขาย
6,263.35
36.67
- ต้นทุนขาย
5,745.89
33.64
- กาไรขั้นต้น
517.46
3.03
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม (รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซือไฟฟ้า)
- รายได้จากการขาย
10,601.63
62.07
- ต้นทุนขาย
2,919.46
17.09
- กาไรขั้นต้น
7,682.17
44.98
ธุรกิจอื่นๆ
- รายได้จากการขายและบริการ
214.58
1.26
- ต้นทุนขาย
606.08
3.55
- กาไรขั้นต้น
(391.50)
(2.29)
รายได้รวม *

17,079.56

100.00

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

3,677.68
3,631.15
46.53

24.70
24.39
0.31

3,511.14
3,299.44
211.70

30.39
28.56
1.83

10,974.28
2,532.43
8,441.85

73.72
17.01
56.71

7,680.82
1,793.27
5,887.55

66.49
15.52
50.97

234.91
588.80
(353.89)

1.58
3.96
(2.38)

359.99
575.58
(215.60)

3.12
4.98
(1.87)

14,886.87

100.00 11,551.95

100.00

หมายเหตุ : * (ไม่รวมรายได้อื่น)

สวนที่
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สาหรับปี 2561 - ปี 2563
ปี 2561
ผลิตภัณฑ์

รายได้

ต้น ทุน ขาย

กาไรขั้น ต้น

อัตรากาไร
ขั้น ต้น

นำ้ มันไบโอดีเซล

3,194,227,727

3,174,757,495

19,470,232

0.61%

กลีเซอรีนบริสทุ ธิ์

296,155,581

93,761,113

202,394,468

68.34%

20,760,800
5,865,704,001

30,924,619
1,127,604,444

(10,163,819)
4,738,099,557

(48.96)%
80.78%

1,815,113,049

665,660,131

1,149,452,918

63.33%

ผลิตภัณฑ์พลอยได้
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
(รวมรำยได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม
(รวมรำยได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)

ปี 2562
ผลิตภัณฑ์

รายได้

ต้น ทุน ขาย

กาไรขั้น ต้น

อัตรากาไร
ขั้น ต้น

นำ้ มันไบโอดีเซล

3,423,241,100

3,427,717,236

(4,476,136)

(0.13)%

กลีเซอรีนบริสทุ ธิ์

228,932,711

104,180,970

124,751,741

54.49%

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

25,509,932

94,602,411

(69,092,479)

(270.85)%

6,159,965,384

1,098,705,633

5,061,259,751

82.16%

4,814,311,713

1,433,728,728

3,380,582,985

70.22%

กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
(รวมรำยได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม
(รวมรำยได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)

ปี 2563
ผลิตภัณฑ์

รายไ ด้

ต้น ทุน ขาย

กาไ รขั้น ต้น

อัตรากาไ ร
ขั้น ต้น

นำ้ มันไบโอดีเซล

5,407,482,895

4,699,327,117

708,155,778

15.07%

กลีเซอรีนบริสทุ ธิ์

265,538,585

115,501,901

150,036,684

129.90%

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

41,336,429

178,866,464

(137,530,035)

(76.89)%

548,989,292

752,186,773

(203,197,481)

(27.01)%

6,050,253,372

1,186,543,733

4,863,709,639

409.91%

4,541,354,130

1,717,345,846

2,824,008,284

164.44%

10,021,737

15,573,989

(5,552,252)

(35.65)%

214,580,666

606,073,587

(391,492,921)

(64.59)%

นำ้ มันปำล์มดิบ
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
(รวมรำยได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม
(รวมรำยได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
กระแสไฟฟ้ำจำกชีวภำพ
(รวมรำยได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ มรำคำรับซื อไฟฟ้ำ)
ธุรกิจอื่ น

สวนที่

หนา
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ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ ายในการขายของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ในปี 2561
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 69.19 ล้านบาท 81.29 ล้านบาท
และ 79.84 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.55
ร้อยละ 0.54 และร้อยละ 0.46 ของรายได้รวมตามลาดับ โดยใน
ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 1.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 1.78 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนงานผลิ ตและจ าหน่ ายน้ ามั นไบโอดี เซลซึ่ งปรั บลดลงตาม
ปริมาณจาหน่ายสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 735.35 ล้านบาท 864.55 ล้านบาท
และ 1,198.58 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ
5.89 ร้อยละ 5.78 และร้อยละ 6.97 ของรายได้รวมตามลาดับ
โดยรายการที่สาคัญมาจาก
1.) การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากร เพิ่ ม ขึ้ น
143.08 ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของพนั ก งานและผู้ บ ริ ห ารของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการขยายการลงทุนไป
ยังธุรกิจใหม่
2.) ค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนาเพิ่มขึ้นจานวน 46.21 ล้านบาท เมื่อ
เทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
ในการวิจัยโครงการใหม่ๆ
3.) ค่าใช้ จ่ายในการบริ จาคเพิ่ มขึ้ น จ านวน 64.36 ล้านบาท
เมื่ อ เที ย บช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 กลุ่มบริษัทได้มีการ
บริจาคอุปกรณ์เครื่องฆ่าเชื้อ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ
4.) ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย เพิ่มขึ้นจานวน 35.59
ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
มีการตัดจาหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน

สวนที่

หนา

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิรวมจานวน 9.77 ล้านบาท
โดยมีกาไรลดลงจานวน 150.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนที่มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิรวมจานวน
160.08 ล้า นบาท โดยการลดลงที่ส าคัญ มาจากการบัน ทึ ก
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ของโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง ลมที่ จั ง หวั ด
ชั ย ภู มิ ซึ่ งการก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ในปี 2562 และมี เ จ้ า หนี้ ค่ า
ก่อสร้างบางส่วนที่ทาการซื้อขายเป็นเงินตราต่างประเทศ และ
กลุ่มบริษัทได้รับเครดิตเทอมจากผู้ขาย ทั้งนี้บริษัทฯ รับรู้กาไร
จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 67.93 ล้านบาท ใน
ปี 2563 ตามมาตรฐานบัญชีใหม่
ต้นทุนทางการเงิน
ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ในปี 2561
ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 1,086.43 ล้านบาท 1,386.27
ล้านบาท และ 1,636.80 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.70ร้อยละ 9.27 และร้อยละ 9.52 ของรายได้
รวมตามลาดับ โดยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากที่บริษัทฯ มี
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและมีการออกหุ้นกู้เพื่อนามา
ชาระหนี้ค่าก่อสร้าง (Supplier credit) โครงการหนุมานที่ครบ
กาหนดชาระ
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็น เจ้าของ
ของบริษัทใหญ่) ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ
5,147.54 ล้านบาท 6,081.62 ล้านบาท และ 5,204.57 ล้านบาท
ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 41.21 ร้อย
ละ 40.67 และร้อยละ 30.26 ของรายได้รวมตามลาดับ โดยในปี
2563 กาไรลดลง 877.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.42 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 เนื่องจากกระแสลม มีความเร็วเฉลี่ยลดลง ส่งผลให้
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดาเนินนโยบายการลงทุนโดยเน้นการ
ขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสูง เช่น โครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานลม ซึ่งเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงกลางปี 2562 ทุก
โครงการ และธุรกิจน้ามันไบโอดีเซล ซึ่งทากาไรอย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นใน
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับร้อยละ 30.86 ร้อยละ
29.19 และร้ อยละ 20.34 ตามลาดั บ โดยบริ ษัทฯ มี ส่ วนของ
ผู้ ถื อ หุ้ น (เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น เจ้ า ของของบริ ษั ท ใหญ่ ) เท่ า กั บ
18,310.99 ล้านบาท 23,364.51 ล้านบาท และ 27,811.52 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยมีส่วนของทุนหุ้นสามัญที่ชาระแล้วจานวน 373
ล้านบาท และ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจานวน 3,680.62 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

หนีสินรวมและส่วนของเจ้าของ

(หน่วย : ล้านบาท)

สวนที่

หนา

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ
และบริ ษั ทย่ อย มี สิ นทรั พย์ รวมเท่ ากั บ 59,207.59 ล้ านบาท
70,219.69 ล้านบาท และ 78,483.77 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมี
รายละเอียดของสินทรัพย์รายการสาคัญดังนี้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินฝากสถาบันการเงินจานวน
5,478.57 ล้านบาท 10,028.95 ล้านบาท และ 2,950.67 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 ลดลงเนื่องมาจากการลงทุน
ในโครงการใหม่
 ลูกหนีการค้าและค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ
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
ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยในปี 2563 ยอดลูกหนี้การค้า
ลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้จากธุรกิจไฟฟ้าที่มี
ยอดรายได้ลดลง
ทั้ งนี้ ห ากค านวณระยะเวลาเรี ย กเก็ บ หนี้ เ ฉลี่ ย ใน
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ที่ได้เท่ากับ 53.05 วัน 52.92
วั น และ 57.87 วั น ตามล าดั บ ระยะเวลาเรี ยกเก็ บ หนี้ ใ น
ปี 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนของรายได้และ
ลูกหนี้ที่มีเครดิตเทอมนานขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
ให้สินเชื่อของบริษัทฯ ที่กาหนดการให้สินเชื่อสาหรับลูกค้า
หลักให้เป็นไปตามสัญญาโดยมีเครดิตเทอมไม่เกิน 45 วันนับ
จากวันแจ้งหนี้
 ลูกหนีอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ย อดลู ก หนี้ อื่ น เท่ า กั บ 644.06
ล้านบาท 509.51 ล้านบาท และ 761.29 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึ่งรายการลู ก หนี้อื่ น ประกอบด้ วย ลู กหนี้ ก รมสรรพากร
ภาษีซื้อยังไม่ครบกาหนดเงินมัดจาค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้า เป็นต้น
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บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

 สินค้าคงเหลือ

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563
บริ ษัท ฯ และบริษั ท ย่อ ยมี สิน ค้า คงเหลื อ เท่ ากั บ 329.96
ล้านบาท 757.68 ล้านบาท และ 833.30 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.56 ร้อยละ 1.08 และร้อยละ 1.06
ของสิ นทรัพ ย์รวม ตามลาดั บยอดสินค้า คงเหลือที่เ พิ่มขึ้ น
อย่างเป็นสาระสาคัญ ในปี 2562 และ ปี 2563 เนื่องมาจาก
การรวมยอดสินค้าคงเหลือของ AMITA-Taiwan จานวน
241.80 ล้านบาท เข้ามาในงบการเงินรวมจากการเปลี่ยน
สถานะ AMITA-Taiwan จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากับ 55,856.94 ล้านบาท
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.17 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม ปี 2562 มี
จ านวน 51,371.09 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.16
ของสินทรัพย์รวม และปี 2561 มีจานวน 47,587.21 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 80.37 โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วน
ของที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ สุ ท ธิ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2562
เท่ากับ 4,485.85 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
8.73 ซึ่งหลักๆ เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ อาทิเช่น โครงการแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน และ โครงการ PCM

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แยกตามประเภทสินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งสานักงานและยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง, งานระหว่างก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าระบบส่งพลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิตไฟฟ้า
รวม

ณ 31 ธันวาคม
2563
2,106.96
1,317.71
2,686.67
97.76
4,935.10

ณ 31 ธันวาคม
2562
1,234.05
656.03
1,242.86
77.67
1,209.82

หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม
2561
1,083.44
585.40
1,184.77
63.65
15,569.72

44,712.73

46,950.65

29,100.23

55,856.94

51,371.09

47,587.21

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนเท่ า กั บ
1,941.13 ล้ า นบาท 2,792.78 ล้ านบาท และ 2,792.58
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.28 ร้อยละ 3.98 และ
ร้อยละ 3.56 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ

สวนที่

หนา

ในปี 2563 สิน ทรัพ ย์ไม่มี ตัวตน - สุทธิ เทีย บกับ ช่วงเวลา
เดี ย วของปี ก่ อ น ลดลง 0.20 ล้ า นบาท เนื่ อ งมาจากตั ด
จาหน่ายสิทธิ์การใช้สถานีไฟฟ้าย่อยและระบบสายส่งของ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 5 โครงการที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ รับรู้เป็น
สินทรัพย์เมื่อเริ่มเปิดดาเนินการในปี 2562
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ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
ประเภททรั พ ย์ สิน

ณ 31 ธั นวาค ม 2563 ณ 31 ธั นวาค ม 2562 31 ธั นวาค ม 2561

สิทธิในสัญญำซือขำยไฟฟ้ำ

28.52

30.22

31.92

9.98

10.58

11.17

 โรงไฟฟ้ำพลัง งำนแสงอำทิตย์ จัง หวัดนครสวรรค์

139.84

147.63

155.40

 โรงไฟฟ้ำพลัง งำนแสงอำทิตย์ จัง หวัดล้ำปำง

143.98

151.52

159.04

 โรงไฟฟ้ำพลัง งำนแสงอำทิตย์ จัง หวัดพิษณุโลก

219.11

229.97

240.83

 โรงไฟฟ้ำพลัง งำนลม จัง หวัดนครศรีธรรมรำช ต่อเนื่องจัง หวัดสงขลำ

297.61

311.54

325.44

 โรงไฟฟ้ำพลัง งำนลม จัง หวัดชัยภูมิ

827.92

863.69

-

38.40

31.74

14.67

สิทธิบตั ร

675.45

670.07

745.12

เครื่องหมำยสินค้ำ

232.93

231.07

257.54

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อยู่ในขันตอนกำรพัฒนำ

178.84

114.75

-

2,792.58

2,792.78

1,941.13

สิทธิในกำรใช้ระบบสำยส่งกระแสไฟฟ้ำและสถำนีไฟฟ้ำย่อย
 โรงไฟฟ้ำพลัง งำนแสงอำทิตย์ จัง หวัดลพบุรี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อ ย มี สิ นทรั พย์ ห มุน เวีย นเท่ า กับ 14,032.87 ล้ า นบาท และ
7,389.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.98 และร้อยละ
9.41 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่
สาคัญ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จานวน 10,028.95 ล้านบาท และ 2,950.67
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.47 และร้อยละ 39.93 ของ
สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นตามล าดั บ ส่ ว นลู ก หนี้ ก ารค้ า มี จ านวน
2,665.76 ล้านบาท และ 2,750.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 19.00 และร้อยละ 37.22 ของสินทรัพย์ หมุน เวีย น
ตามลาดับ และสินค้าคงเหลือ จานวน 757.68 ล้านบาท และ
833.30 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อ ยละ 5.40 และร้อยละ
11.28 ของสิน ทรัพย์หมุนเวียน ตามลาดับ โดยสัดส่วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม มีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจาก
การขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน โดยเป็น การลงทุ นในสิ นทรั พย์ไม่ หมุน เวีย น
ได้ แ ก่ ที่ ดิ น และโรงไฟฟ้ า ที่ มี มู ล ค่ า ค่ อ นข้ า งสู ง ทั้ ง นี้ ก ารที่
โรงไฟฟ้าได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดดาเนินการในเชิง
พาณิ ชย์ สามารถจาหน่า ยไฟฟ้าได้อย่ างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้
สัดส่ วนของสิน ทรั พย์ห มุน เวี ยนลดลง กระทบต่อ สัดส่ วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนที่จะลดลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม
สวนที่

หนา

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 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยหนี้สินหมุนเวียน
ของบริษั ทฯ ในปี 2563 เทีย บกับ ช่วงเวลาเดี ยวของปี ก่อ น
เพิ่มขึ้น 7,494.26 ล้านบาท สาเหตุสาคัญเนื่องมาจาก การกู้ยืม
เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 1,980.45 ล้านบาท เงิน
กู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่กาหนดชาระภายใน
หนึ่ งปี เ พิ่ม ขึ้น 5,034.64 ล้า นบาท เพื่อ นามาชาระเจ้ า หนี้ ค่ า
สินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ถึงกาหนดชาระ
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สิน
หมุน เวี ยนดังกล่ าว ส่งผลให้ บริ ษัท ฯ มีอัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง
ในปี 2561 เท่ากับ 0.65 เท่า ปี 2562 เท่ากับ 2.31 เท่า ในปี
2563 เท่ากับ 0.54 เท่า โดยอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563
ลดลงอย่างมีสาระสาคัญเนื่องจาก
1.) การจัดประเภทเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบั นการเงิ น
บางส่ ว นที่ จ ะครบก าหนดช าระในปี 2563 จ านวน
4,034.67 ล้ านบาท ที่ บั น ทึ ก เป็ น ประเภทหนี้ สิ น ไม่
หมุนเวียน มาเป็นหนี้สินหมุนเวียน และ

ส่วนที่ 3 (14) หน้าที่ 147

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

2.) การจัดประเภทหุ้นกู้บางส่วนที่จะครบกาหนดชาระในปี
2563 จานวน 999.97 ล้านบาท ที่บันทึกเป็นประเภท
หนี้สินไม่หมุนเวียน มาเป็นหนี้สินหมุนเวียน ทาให้เกิด
ภาระหนี้ สิ น ระยะสั้ น อั น ส่ ง ผลต่ อ สั ด ส่ ว นของหนี้ สิ น
หมุนเวียนต่อหนี้สินรวมที่เปลี่ยนแปลงลดลง
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนีสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ
และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ห นี้ สิ น รวมเท่ า กั บ 39,689.97 ล้ า นบาท
45,353.23 ล้านบาท และ 48,856.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 67.04 ร้อยละ 64.59 และร้อยละ 62.25 ของ
สิ นทรั พย์ รวมตามล าดั บ โดยมี รายละเอี ยดของหนี้ สิ นรายการ
สาคัญดังนี้
 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี เ งิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบั น
การเงินเท่ากับ 1,817.01 ล้านบาท 659.86 ล้านบาท และ
2,640.31 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
3.07 ร้อยละ 0.94 และร้อยละ 3.36 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจ่ายชาระหนี้ค่า
ทรัพย์สินในโครงการแบตเตอรี่
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี เ งิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น
การเงิน (รวมส่ วนที่ครบก าหนดชาระภายใน 1 ปี ) ณ วั นที่
31 ธันวาคมของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ ากั บ
19,406.52 ล้านบาท 24,293.68 ล้านบาท และ 24,239.96
ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 32.78 ร้ อยละ 34.60
และร้อยละ 30.89 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
 หุ้นกู้
บริษัทฯ มีภาระหุ้นกู้ (รวมหุ้นกู้ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายใน
1 ปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 16,191.77 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.63 ของสินทรัพย์รวม เพื่อ
ลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่
เป็นต้น

สวนที่

หนา

ส่วนของเจ้าของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 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 ตามลาดับ
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากความสามารถในการทากาไรที่
ทาได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อกาไรสะสมของบริษัทฯ ที่เพิ่มมาก
ขึ้นจากกาไรสุทธิของแต่ละปี
โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 0.30
บาท และ 0.30 บาท รวมเป็นเงิ นทั้ งสิ้ น 932.50 ล้านบาท
1,119.00 ล้านบาท และ 1,119.00 ล้านบาท ตามลาดับ โดยจ่าย
จากกาไรสะสมของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
เงินปันผล
เงินปันผล (บาท/หุ้น)
รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทั้งสิ้น (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปัน
ผลต่อกาไรสุทธิของ
บริษัท

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
0.30
0.30
0.25
1,119.00 1,119.00
33.32%

932.50

28.63% 26.75%

สาหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ
ปี 2563 เท่ากับ 2.19 เท่า 1.94 เท่า และ 1.76 เท่า ตามลาดับ
การเปลี่ย นแปลงของอั ตราส่ ว นหนี้ สิน ต่อ ส่ วนของผู้ ถื อ หุ้น ใน
ปี 2563 ที่ลดลง เกิดจากจานวนการเบิกใช้เงินกู้เพื่อการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการก่อสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วเสร็จในปี
2562 และสาหรับโรงไฟฟ้าที่เปิดดาเนินงานในเชิงพาณิชย์ไป
แล้ว มีการทยอยจ่ายชาระเงินต้นจากการกู้ยืมทาให้ภาระหนี้สิน
โดยรวมเริ่ ม ลดลง ขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ สามารถท าก าไรได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อกาไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ทา
ให้สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
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กระแสเงินสด
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ดาเนินงานในงวดบัญชี ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ
7,192.71 ล้านบาท 8,703.24 ล้านบาทและ 9,237.63 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยกระแสเงิน สดจากกิจกรรมดาเนินงานที่
เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกาไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจาก
การจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นส่ ว นของโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม
สาหรั บ กระแสเงิ นสดสุ ท ธิ ใช้ ไ ปในลงทุ น ในงวดบั ญ ชี
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มี ยอดได้ มา (ใช้ ไป) เท่ ากั บ
(5,566.72) ล้านบาท (14,834.44) ล้านบาท และ (14,195.54)
ล้ า นบาทตามล าดั บ เนื่ อ งจากกลุ่ มบริ ษั ท มี การใช้ เงิ น ลงทุ น
ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลมแห่งใหม่ที่จังหวัด
ชัยภูมิ (โครงการหนุมาน)จึงเป็นผลให้กระแสเงินสดใช้ไปเพื่อการ
ลงทุนในปี 2562 เพิ่มขึ้นอีกครั้ง สาหรับปี 2563 กลุ่มบริษัท
ใช้ เ งิ น ส่ ว นใหญ่ ใ นการลงทุ น ก่ อ สร้ า งโรงงานแบตเตอรี่ และ
โรงงานประกอบรถยนต์

สาหรับกิจกรรมจัดหาเงินในงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562
และปี 2563 มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการจัดหาเงินเท่ากับ
(598.33) ล้ า นบาท, 10,723.13 ล้ า นบาท และ (2,140.88)
ล้านบาท ตามลาดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา
เงินที่ใช้ไปในปี 2562 มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มจานวน
10,000 ล้านบาท และได้จ่ายคืนหุ้นกู้จานวน 1,000 ล้านบาท
คงเหลือจานวน 9,000 ล้านบาท เพื่อชาระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า รวมทั้งการออกหุ้นกู้จานวน 2,200 ล้านบาท ในปี
2563

ทั้งนี้ สามารถสรุปกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
9,237.63
8,703.24
7,192.71
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(14,195.54)
(14,834.44)
(5,566.72)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
(2,140.88)
10,723.13
(598.33)
เงินสดเพิ่มขึน (ลดลง) สุทธิ
(7,098.78)
4,591.93
1,027.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
10,028.95
5,478.57
4,505.65
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
20.50
(41.55)
(54.74)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี
2,950.67
10,028.95
5,478.57

สวนที่
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 นายสมใจนึก เองตระกูล
 อายุ 76 ปี
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบริษัท

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
 การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: -ไม่เปลี่ยนแปลง-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายสมใจนึก เองตระกูล (ต่อ)
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

 บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิงส์
 บมจ. เวชธานี

ตาแหน่ง
 ประธานกรรมการบริษัท (2551- ปัจจุบัน)
 กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจุบัน)

 ประธานกรรมการบริษัท (2563 - ปัจจุบัน)
 ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ










ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุม่ บริษัทย่อย)
ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท
รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้
บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษทั ย่อย)
การถือหุ้น และลงทุนในบริษัทอื่น
ธุรกิจโรงพยาบาล

(2551 - ปัจจุบัน)
ปัจจุบัน
 บจก. สยามพิวรรธน์
 กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)
 ให้เช่าอาคารและบริการสาธารณูปโภค
ปัจจุบัน
 บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป  ประธานกรรมการบริษัท (2547 - ปัจจุบัน)  ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และธุรกิจศูนย์การค้า
ปัจจุบัน
 บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิง
 กรรมการบริษัท (2543 - ปัจจุบัน)
 ลงทุนในสถาบันการเงินและกิจการต่างๆ
ปัจจุบัน
 บมจ. ทิพยประกันภัย
 ประธานกรรมการบริษัท (2538 - ปัจจุบัน)
 ธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดารงตาแหน่ง ใน 3 บริษัท ดังนี้
ดารงตาแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี้
- ไม่มี  บมจ. ทิพยประกันภัย
: ประธานกรรมการบริษัท
 บมจ. เวชธานี
: ประธานกรรมการบริษัท
 บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
 บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิงส์
: ประธานกรรมการบริษัท
 บจก. สยามพิวรรธน์
: กรรมการบริษัท
 บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิง
: กรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี จานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
: 8/8 ครัง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

2. นายสมโภชน์ อาหุนัย
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 นายสมโภชน์ อาหุนัย
 อายุ 53 ปี
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
 รองประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร

 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
 การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ / ผู้ถือหุ้นอื่นที่ถือหุ้นแทน)
 จานวนหุ้น 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%)
 จานวนหุ้น 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%)
 จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: - ไม่เปลี่ยนแปลง –
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

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” งานสัมมนาวิชาการ 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

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ)
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
 กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)



 รองประธานกรรมการบริษัท (ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน)



 ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร







2558 - 8 พ.ย. 2562
ปัจจุบัน


 บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง



(พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2552 - ปัจจุบัน)
รักษาการ - ผู้อ้านวยการ ฝ่ายก้ากับธุรกิจไฟฟ้า
กรรมการบริษัท (ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน)

 บจก. อีเทอนิตี โฮลดิง

ปัจจุบัน

 บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง





ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุม่ บริษัทย่อย)
ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์
ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษทั ย่อย)

 ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน

 กรรมการบริษัท (มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน)

 ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 ธุรกิจการบริหาร และบริการสนับสนุน

ปัจจุบัน

 บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีตี

 กรรมการบริษัท (มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน)

 ธุรกิจค้ายารักษา และป้องกันโรคส้าหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์


ปัจจุบัน

 บมจ. เน็กซ์ พอยท์

 กรรมการบริษัท (ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน)




ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

 บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส์

 กรรมการบริษัท (เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน)



 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม



(2563 - 2565)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

เครื่องมือแพทย์
ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ
ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าทางการเงิน,จ้าหน่ายรถบัสโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย
ธุรกิจจ้าหน่าย หรือน้าเข้า สินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์
องค์กรไม่แสวงหาก้าไร

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดารงตาแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้
ดารงตาแหน่งใน 5 บริษัท และ 1 องค์กร ดังนี้
ดารงตาแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอานาจลงนามใน 32 บริษัท
(บริษัทย่อย ล้าดับที่ 1, 3-5, 7-10, 14-16, 18-20, 22-23, 25, 28, 31, 37-38 และ 50 :
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์ : กรรมการบริษัท  บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง
: กรรมการบริษัท
อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้
 บจก. อิเทอนิตี โฮลดิง
: กรรมการบริษัท
แล้วทังหมด)
 บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง
: กรรมการบริษัท
 บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีตี
: กรรมการบริษัท
 บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส์
: กรรมการบริษัท
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)
 เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อ้านวยการฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม)
จานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
: 5/8 ครัง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
: 3/3 ครัง
: 2/2 ครัง
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
: 5/12 ครัง
 คณะกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
 อายุ 46 ปี










กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกลยุทธ์องค์กร
รองประธานเจ้าหน้าบริหาร
รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 มีนาคม 2555
การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 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%)
 จานวนหุ้น 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%)
 จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: 2,590,300 หุ้น (0.0694%)
ถือโดย ตนเอง
: -ไม่มีถือผ่าน custodian
: -ไม่มีถือโดย คู่สมรส
: 2,590,300 หุ้น (0.0694%)
(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ต่อ)
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
ปัจจุบัน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ประสบการณ์การทางาน

ตาแหน่ง
กรรมการบริษัท (2555 - ปัจจุบัน)
กรรมการกลยุทธ์องค์กร (2563 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหาร (2555 - ปัจจุบัน)
กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2557 - ปัจจุบัน)
รักษาการ - ผู้อ้านวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
(2558 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริษัท (ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน)

ประเภทธุรกิจ

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์

และผลิตภัณฑ์พลอยได้

 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์
ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจ

ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ปัจจุบัน
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์

 ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
 ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าทางการเงิน, จ้าหน่ายรถบัสโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย
ปัจจุบัน
 บจก. ทีเอฟ เทค โฮลดิง
 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
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดารงตาแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้
ดารงตาแหน่งใน 4 บริษัท ดังนี้
ดารงตาแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอานาจลงนามใน 44 บริษัท
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์ : กรรมการบริษัท
 บจก. วะตะแบก วินด์
: กรรมการบริษัท
(บริษัทย่อย ล้าดับที่ 1-5, 7-10, 14-16, 18-39, 41-42, 44-46 และ 49-53 : อ้างอิ งข้อมูล
 บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์
: กรรมการบริษัท
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แล้วทังหมด)
 บจก. ทีเอฟ เทค โฮลดิง
: ประธานกรรมการบริษัท
 บจก. ทีเอฟ เทค
: กรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีจานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
: 7/8 ครัง
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
: 2/2 ครัง
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน
: 2/2 ครัง
 คณะกรรมการบริหาร
: 11/12 ครัง
: 3/3 ครัง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
 อายุ 50 ปี
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประวัติการอบรม
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2551
 จานวนหุ้น ณ วันที 6 ม.ค. 2563
: 15,332,849 หุ้น (0.4111%)
ถือโดย ตนเอง
: 15,332,849 หุ้น (0.4111%) / ถือโดย คู่สมรส : -ไม่ม-ี
 จานวนหุ้น ณ วันที 31 ธ.ค. 2563
: 15,332,849 หุ้น (0.4111%)
ถือโดย ตนเอง
: 15,332,849 หุ้น (0.411%) / ถือโดย คู่สมรส : -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: - ไม่มี (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)
ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน

 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

 กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)
 กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
 กรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8






ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุม่ บริษัทย่อย)
ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท
รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการ
ให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษทั ย่อย)
 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษทั ย่อย)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (ต่อ)
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน














บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
บจก. วินโดว์ เอเชีย
บจก. เพอร์เฟค ออยล์
บจก. เพาเวอร์ 10
บจก. ดับเบิล 10
บจก. เฟมัส 10
บจก. มิตรสยามออยล์
บจก. ชาลีเทรดดิง
บจก. มาเจริญ
บจก. สืบเนื่องการค้า
บจก. ทู พลัส วัน ออยล์
บจก. มาลีออยล์
บจก. ซี.ซี.ออยล์

ประสบการณ์การทางาน (ต่อ)
ตาแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
 กรรมการบริษัท (2563 - ปัจจุบัน)
 ผลิต ผลิตภัรฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
 กรรมการบริษัท (2547 - ปัจจุบัน
 ธุรกิจจ้าหน่ายน้ามันเชือเพลิง
 กรรมการบริษัท (2544 - ปัจจุบัน)
 ธุรกิจจ้าหน่ายน้ามันเชือเพลิง
 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลี่ยม
 กรรมการบริษัท (2538 - ปัจจุบัน)

 ธุรกิจจ้าหน่ายน้ามันเชือเพลิง

 กรรมการบริษัท (2537 - ปัจจุบัน)

 ธุรกิจจ้าหน่ายน้ามันเชือเพลิง

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น

-ไม่มี-

ดารงตาแหน่งกรรมการใน 11 บริษัท ดังนี้
บจก. เพอร์เฟค ออยล์ /บจก. เพาเวอร์ 10 /บจก. ดับเบิล 10 /บจก. เฟมัส 10 /
บจก. ชาลีเทรดดิง / บจก. มิตรสยามออยล์ /บจก. มาเจริญ /บจก. สืบเนื่องการค้า /
บจก. ทู พลัส วัน ออยล์ / บจก. มาลีออยล์ / บจก. ซี.ซี.ออยล์ / บจก. วินโดว์ เอเชีย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีจานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
: 8/8 ครัง
: 3/3 ครัง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหาร
: 11/12 ครัง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

ดารงตาแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอานาจลงนามใน 22 บริษัท
(บริษัทย่อย ล้าดับ 1, 8-9, 14-16, 22-24, 28, 33-38, 47-48 และ 50-53 : อ้างอิงข้อมูล
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แล้วทังหมด)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

5. นายสุธรรม ส่งศิริ
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 นายสุธรรม ส่งศิริ
 อายุ 82 ปี
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบรรษัทภิบาล
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
 การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: 1,650,000 หุ้น (0.0442%)
ถือโดย ตนเอง
: 1,650,000 หุ้น (0.0442%)
ถือโดย คู่สมรส
: -ไม่มี จานวนหุน
้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: 1,300,000 หุ้น (0.0349%)
ถือโดย ตนเอง
: 1,300,000 หุ้น (0.0349%)
ถือโดย คู่สมรส
: -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: (350,000) หุ้น (0.0093%)
ถือโดย ตนเอง
: (350,000) หุ้น (0.0093%)
ถือโดย คู่สมรส
: -ไม่มี (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายสุธรรม ส่งศิริ (ต่อ)
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
ปัจจุบัน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์








ปัจจุบัน

 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ



ปัจจุบัน

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคม
และธรรมาภิบาล



ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
กรรมการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน)
กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2557 - ปัจจุบัน)
กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหาร (2551 - ปัจจุบัน)
กรรมการกลยุทธ์องค์กร (พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน)
กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน)
กรรมการ (2562 - ปัจจุบัน









ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน และเชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์
ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
องค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร

 องค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มีดารงตาแหน่งใน 2 องค์กร ดังนี้
ดารงตาแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอานาจลงนามใน 6 บริษัท
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
(บริษัทย่อย ล้าดับที่ 33-36, 38 และ 50 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตังแต่
: กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
ร้อยละ 10 ขึนไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แล้วทังหมด)
 มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล : กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีจานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
: 8/8 ครัง
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
: 4/4 ครัง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
: 1/3 ครัง
: 2/2 ครัง
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน
: 2/2 ครัง
 คณะกรรมการบริหาร
: 11/12 ครัง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

6.

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
 อายุ 71 ปี







แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 7 สิงหาคม 2555
 การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: - ไม่มี –
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: - ไม่มี –
 จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: - ไม่เปลี่ยนแปลง (กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2546,

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปริญญาบัตร
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือขันสูง
 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.)
D. Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.)

ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2551
 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2555
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 13/2561
หลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตร “Drafting, Negotiating & Managing Successful Construction Contracts” Summit 2015
จัดโดย สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน, จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data, จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ากัด
 หลักสูตร เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล, จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน)
 หลักสูตร The side nobody knows EV transformation in Thai way, จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพืนฐาน และการประยุกต์ใช้งาน, โดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
แห่งประเทศไทย, IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ)
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์








ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

 บจก. โกลด์ ชอร์ส



 บจก. เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี



 บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จ



เม้นท์
ปัจจุบัน
 บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์
แมเนจเม้นท์
ปัจจุบัน
 ส้านักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม
2550 - เม.ย. 2562  บมจ. ไฮโดรเท็ค

ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ (2557 - ปัจจุบัน)


(กรรมการตรวจสอบ (2555 - ปัจจุบัน))
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557- ปัจจุบัน) 

กรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน)
กรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน)
กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2559 - ปัจจุบัน)

กรรมการอิสระ (2555 - ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการ (2562 - ปัจุบัน)

กรรมการบริษัท (2561 - ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)


ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์
ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ค้าน้าดื่ม น้าแร่ น้าดิบ และเครื่องบริโภคดื่ม
ธุรกิจการบ้าบัดและการก้าจัดของเสีย ที่เป็นอันตราย ยกเว้นกาก สารกัมมันตรังสี
ธุรกิจบ้าบัดและก้าจัดของเสียที่เป็นอันตราย

 ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)

 ธุรกิจบ้าบัดและก้าจัดของเสียที่เป็นอันตราย

 ข้าราชการบ้านาญ (2549 - ปัจจุบัน)

 หน่วยงานราชการ

 วิศวกรโครงสร้างอิสระ (2517 - ปัจจุบัน)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ

 รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. ระบบผลิตน้า
3. ระบบก้าจัดขยะ

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13

2. ระบบบ้าบัดน้าเสีย
4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ให้เป็นพลังงานทดแทน

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
- ไม่มี ดารงตาแหน่งใน 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
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีจานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
: 8/8 ครัง
: 13/13 ครัง
 คณะกรรมการตรวจสอบ
: 2/2 ครัง
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน
: 5/5 ครัง
 คณะกรรมการสรรหา
: 4/4 ครัง
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
: 3/3 ครัง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย












ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
อายุ 60 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 พฤศจิกายน 2553
การถือหุ้นของบริษัท :
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: -ไม่เปลี่ยนแปลง(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย (ต่อ)
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์








ปัจจุบัน

 ส้านักงานกฎหมาย



ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ (2553 - ปัจจุบัน)
กรรมการตรวจสอบ (2553 - ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการสรรหา (2557 - ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (2563 - ปัจจุบัน)
(กรรมการบรรษัทภิบาล 2558 - ก.พ. 63)
ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน (2563 - ปัจจุบัน)
(กรรมการก้าหนดค่าตอบแทน 2559 - ก.พ. 63)
ผู้อ้านวยการ (2542 - ปัจจุบัน)








ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์
ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไปร้านสะดวกซือ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)

 ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี-

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
ดารงตาแหน่งใน 1 องค์กร ดังนี้
 ส้านักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย : ผู้อ้านวยการ
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
จานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
: 8/8 ครัง
 คณะกรรมการตรวจสอบ
: 13/13 ครัง
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน
: 2/2 ครัง

 คณะกรรมการสรรหา
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16

:
:
:

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

5/5
4/4
3/3

ครัง
ครัง
ครัง

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

8. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
 อายุ 71 ปี
 กรรมการอิสระ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 เมษายน 2557
 การถือหุ้นของบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: 1,140,000 หุ้น ( 0.0305%)
ถือโดย ตนเอง
: 1,140,000 หุ้น ( 0.0305% )
ถือโดย คู่สมรส
: -ไม่มี จานวนหุ้น ณวันที่ 31 ธ.ค. 2563
: 1,140,000 หุ้น ( 0.0305%)
ถือโดย ตนเอง
: 1,140,000 หุ้น ( 0.0305%)
ถือโดย คู่สมรส
: -ไม่มี
 จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: -ไม่เปลี่ยนแปลง(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

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)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ต่อ)
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
 กรรมการอิสระ



 กรรมการบริหารความเสี่ยง


(2557 - ปัจจุบัน)






ปัจจุบัน

 บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป

 รองประธานกรรมการ (2560 - ปัจจุบัน)



ปัจจุบัน

ดีเวลลอปเมนท์
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่าง






ปัจจุบัน

 บมจ. ซีพี ออลล์





ยั่งยืน (2562 - ปัจจุบัน)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอแทนและสรรหากรรมการ
(2559 - ปัจจุบัน)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ
กรรมการก้ากับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
(2556 - ปัจจุบัน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์
พลอยได้
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อ
ยานยนต์ ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้าน
สะดวกซื อ และธุ รกิ จศูน ย์การค้า พร้ อมการให้บ ริการด้า นโลจิส ติก (ผ่านกลุ่ ม
บริษัทย่อย)
ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรเพื่อจ้าหน่ายทังใน
และต่างประเทศ
ด้าเนินธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

 ธุรกิจร้านสะดวกซือภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีก

รายอื่น ในการด้าเนินธุรกิจในประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจสนับสนุน
 ธุรกิจร้านค้าสะดวก รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จ้าหน่ายสินค้า แบบช้าระเงินสด
และบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ต่อ)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

ดารงตาแหน่งใน 3 บริษัท ดังนี้
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ/
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ : รองประธานกรรมการ
 บมจ. ซีพี ออลล์
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ /
กรรมการก้ากับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีจานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
: -/8 ครัง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
: -/3 ครัง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 19

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

9.

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายสมบูรณ์ อาหุนัย
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 นายสมบูรณ์ อาหุนัย
 อายุ 65 ปี
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2558
 การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: 10,093,951 หุ้น (0.2706%)
ถือโดย ตนเอง
: 10,093,951 หุ้น (0.2706%)
ถือโดย คู่สมรส
: -ไม่มี
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: 8,293,951 หุ้น (0.2224%)
ถือโดย ตนเอง
: 8,293,951 หุ้น (0.2224%)
ถือโดย คู่สมรส
: -ไม่มี
 จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: (1,800,000) หุ้น (0.0482%)
ในส่วนของตนเอง
: (1,800,000) หุ้น (0.0482%)
ในส่วนของคู่สมรส
: -ไม่มี(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 20

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายสมบูรณ์ อาหุนัย (ต่อ)
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

 บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์
 บจก. สองพล

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
 กรรมการบริหาร (2560 - ปัจจุบัน)
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 กรรมการบริษัท (2558 - ปัจจุบัน)
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุก
ประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก(ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 กรรมการ (2526 - ปัจจุบัน)
 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
 กรรมการ (2543 - ปัจจุบัน)
 อสังหาริมทรัพย์
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดารงตาแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี้
-ไม่มี บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์ : กรรมการ
 บจก. สองพล
: กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร)
 เป็นพี่ชายร่วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อ้านวยการฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม)
จานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
: 7/8 ครัง
 คณะกรรมการบริหาร
: 12/12 ครัง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

10. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
 อายุ 75 ปี
 กรรมการอิสระ

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้ริหาร)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2560
 การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: -ไม่เปลี่ยนแปลง(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558
หลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
 หลักสูตรนักบริหารชันสูง รุ่นที่ 7

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 22

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา (ต่อ)
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ตาแหน่ง
 กรรมการอิสระ (2560 - ปัจจุบัน)








ปัจจุบัน

 บมจ. แอล.พี.เอ็น.

ดีเวลลอปเมนท์

 ประธานกรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ



ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์
ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขาย
และให้เช่าแบบครบวงจร

(2548 - ปัจจุบัน)
ปัจจุบัน
 บมจ. อาร์ ซี แอล
 กรรมการอิสระ
 เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหา ก้าหนดค่าตอบแทน และธรรมภิบาล
(2541 - ปัจจุบัน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ดารงตาแหน่งใน 2 บริษัท ดังนี
-ไม่มี-ไม่มี บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
 บมจ. อาร์ ซี แอล
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา ก้าหนดค่าตอบแทน และธรรมภิบาล
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีจานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
: 3/8 ครัง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 23

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

11. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์











ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
อายุ 53 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2563
การถือหุ้นของบริษัท :
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 23 เม.ย. 2563
: -ไม่ม-ี
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: -ไม่ม-ี
 จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: -ไม่เปลี่ยนแปลง(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 24

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ต่อ)
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์







ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
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)








ปัจจุบัน

 บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

 กรรมการ (ผู้มีอ้านาจลงนาม )



ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์
และผลิตภัณฑ์พลอยได้
ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ
เพื่อยานยนต์ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป
ร้านสะดวกซือ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก
(ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ธุรกิจหลักทรัพย์

 กรรมการผู้อ้านวยการ

ปัจจุบัน

 ชมรมวานิชธนกิจ

(2552 - ปัจจุบัน)
 ประธานกรรมการ (2561 - ปัจจุบัน)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 25

 สมาคม

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ต่อ)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
ดารงตาแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้
ดารงตาแหน่งใน 1 องค์กร ดังนี้
 บมจ. หลักทรัพย์ ฟินินเซีย ไซรัส : กรรมการ (ผู้มีอ้านาจลงนาม) / กรรมการผู้อ้านวยการ  ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย : ประธานกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีจานวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563 (ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการในวันที่ 23 เมษายน 2563)
 คณะกรรมการบริษัท
: 4/8 ครัง
 คณะกรรมการตรวจสอบ
: 8/13 ครัง
: 1/2 ครัง
 คณะกรรมการก้าหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหา
: 3/5 ครัง
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
: 2/4 ครัง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 26

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหาร (ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
1. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (อ้างอิงประวัติจากหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท” (ลาดับที่ 3 หน้า 6-7)
2. นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพิพัฒน์
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท






นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพิพัฒน์
อายุ 38 ปี
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน
รักษาการ หัวหน้าสายงานบัญชีและการเงิน
รักษาการ ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร : วันที่ 19 ตุลาคม 2563
 การถือหุ้นของบริษัท
(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 19 ต.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: -ไม่เปลี่ยนแปลง(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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.

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 27

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นางสาวไอลดา อุ่นเจริญพิพัฒน์ (ต่อ)
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ตาแหน่ง
 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สนับสนุน
(14 ก.พ. 64 - ปัจจุบัน)
 รักษาการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุน (19 ต.ค. 63 - 13 ก.พ. 64)

ประเภทธุรกิจ
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
ต.ค. 63 - ก.พ. 64
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์
ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
มี.ค. 58 - ก.ย. 63  บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป  ผู้อ้านวยการฝ่ายการเงิน
 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อ าศัย
เพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์
 ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจ้าหน่าย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 28

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

3. นายวสุ กลมเกลี้ยง
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 นายวสุ กลมเกลี้ย
 อายุ 41 ปี
 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร : วันที่ 1 มิถุนายน 2563
 การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: -ไม่เปลี่ยนแปลง(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 29

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายวสุ กลมเกลี้ยง (ต่อ)
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
ตาแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
 ผู้อ้านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และ  ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
วางแผนการลงทุน (มิ .ย. 63 - ปัจจุบัน)
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
2562 - พ.ค. 63
 ผู้อ้านวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และ
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์
วางแผนการลงทุน (2562 - พ.ค. 63)
ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ปัจจุบัน
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์
 กรรมการบริษัท
 ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าทางการเงิน, จ้าหน่ายรถบัสโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย
 กรรมการบริหาร
(ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน)
2561 - 2562
 ธนาคารเพื่อการส่งออก และน้าเข้า  ผู้อ้านวยการฝ่าย
 ให้บริการทางการเงิน
แห่งประเทศไทย จ้ากัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน
2558 - 2560
 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน)
 ผู้อ้านวยการฝ่าย และบริการ
 ให้บริการทางการเงิน
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มีดารงตาแหน่งใน 1 บริษัท ดังนี้
ดารงตาแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอานาจลงนามใน 45 บริษัท
 บมจ. เน็กซ์ พอยท์
: กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
(บริษัทย่อย ล้าดับที่ 3, 31, 33, 35 และ 41 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตังแต่ร้อยละ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

10 ขึนไปของจ้านวนหุ้นที่จ้าหน่ายได้แล้วทังหมด)

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 30

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

4. นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 นายอนุภาพ ลีลารัศมีพาณิชย์
 อายุ 37 ปี
 ผู้อานวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร : วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
 การถือหุ้นของบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
 Master of Science in Financial Mathematics, University of Chicago

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
: -ไม่มี: -ไม่มี: -ไม่เปลี่ยนแปลง(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

ประวัติการอบรม
- ไม่มี -

 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
 จานวนหุน
้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
 ผู้อ้านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน  ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
(พ.ค. 63 - ปัจจุบัน)
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์
ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจ
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 31

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

5. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง
ชื่อ / อายุ (ปี) / ตาแหน่ง
วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง
 อายุ 50 ปี
 ผู้อานวยการ ฝ่ายบัญชี
 วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร : วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: -ไม่เปลี่ยนแปลง(กรุณาอ้างอิงหัวข้อ “ข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์”)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
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

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 32

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง (ต่อ)
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน

ก.พ. 2557 - ก.ค. 2562

บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

 บจก. เอ็มจีเซลส์ ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ตาแหน่ง
 ผู้อ้านวยการ ฝ่ายบัญชี
(1 ส.ค. 62 - ปัจจุบัน)

ประเภทธุรกิจ
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์ทุกประเภท
รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมการ
ให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายรถยนต์
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 33

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)



บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

ประวัติเลขานุการบริษัท (ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล
ชื่อ / อายุ (ปี) /ตาแหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล
 อายุ 53 ปี
 เลขานุการบริษัท
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
 ผู้อานวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 การถือหุ้นของบริษัท

(นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
: -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
: -ไม่เปลี่ยนแปลง

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตร “Merchant Marine Management”, สถาบันพาณิชยนาวี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร “Marine Insurance” จาก Singapore National Shipping Association, ประเทศสิงคโปร์
ประวัติการอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร “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)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 34

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล (ต่อ)
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา (พ.ศ.) บริษัท / ชื่อหน่วยงาน
ตาแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน
 บมจ. พลังงานบริสุทธิ์  เลขานุการบริษัท (2556 - ปัจจุบัน)
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท (2556 - ปัจจุบัน)
 ธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2556 - ปัจจุบัน)
 ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2557 - ปัจจุบัน)
 ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีบริการน้ามัน เชือเพลิงอื่นๆ เพื่อยานยนต์
 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2558 - ปัจจุบัน)
ทุกประเภท รวมถึงกิจการขายปลีกสินค้า ในร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซือ และธุรกิจ
 เลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร (2563 - ปัจจุบัน)
ศูนย์การค้า พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติก (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
 ผู้อ้านวยการ ฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา
 ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย)
(2558 - ปัจจุบัน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
-ไม่มี-ไม่มีดารงตาแหน่งกรรมการ, กรรมการผู้มีอานาจลงนามใน 1 บริษัท
(บริษัทย่อย ล้าดับที่ 35 : อ้างอิงข้อมูล นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป
ของจ้านวนหุ้นที่จา้ หน่ายได้แล้วทังหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 35

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563
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หมายเหตุ : / = กรรมการ
เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1

20

/
/
/

/
/

BVI
Holding

7

EA Con
Dao

EWM

6

Amita
Taiwan

SWM

/

EMH

/

EBR

/

/
/
/
/

MMR

/

GTR

/
/

EMMA

/

/
/
/

ESM

5

EMN

4

WTSP

3

WPGS

2

WNYK

ERH

1

TWF

ESN

นายสมโภชน์ อาหุนัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
นายสุธรรม ส่งศิริ
นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย
นายวสุ กลมเกลี้ยง
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล
นายฉัตรพล ศรีประทุม
นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ
นายสิทธดล โตอุรวงศ์
นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส
นางสาวรัศรินทร์ เรืองโรจนินทร์
นายธานินทร์ วนสุธานนท์
นางสาวออมสิน ศิริ
นายจักราวุฒิ ไรแสง
Mr. Patel Cyrus Jonathan
Mr. Le Minh Tam
Mr. Elden Tu
Mr. Huang Wen Hung
Mr. ChungYu Tung
Mr. Chen Cihen Jen

SU97

รายชื่อกรรมการ

EPN

รายชื่อบริษัท

EBI

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
1. บริษัทย่อย (ทางตรง) :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย (ทางตรง) จานวน 21 บริษัท และบริษัทย่อย (ทางอ้อม) จานวน 28 บริษัท

21

/
/
/

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

นายสมโภชน์ อาหุนัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
นายสุธรรม ส่งศิริ
นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย
นายวสุ กลมเกลี้ยง
นายฉัตรพล ศรีประทุม
นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ
น.ส. รัศรินทร์ เรืองโรจนินทร์
นายธานินทร์ วนสุธานนท์
นายกษมา โพธิใหญ่
นายนริศร พิณทอง
นายกุศล หัตถการ
นายดุสติ น่วมนวล
นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วทิ ยา
นาวาโทปริญญา รักวาทิน
นายเจนศักดิ์ สุดแสงเทียนชัย
นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา
นายทินกร พันพาณิชย์กุล
Mr. Mike Yuan Shan-Hao
Ms. Wong Ying Cheeng

BVI 2

BVI 1

Sun Field

Amita-SG

CRL

POP

EAST

AI

AAB

MMC

EST

EV Now

Amita-TH

SWF

BCD

PND

BJRD

NWP

NYKD

EWHK3

EWHK2

ESP

ESL

SUSO

ESLO

KJD

รายชื่อกรรมการ

LPD

รายชื่อบริษัท

CET

2. บริษัทย่อย (ทางอ้อม)
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หมายเหตุ : / = กรรมการ
เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2
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แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

นายสมโภชน์ อาหุนัย
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
นายวสุ กลมเกลีย้ ง
นายฉัตรพล ศรีประทุม
Mr. Mike Yuan Shan-Hao
นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา

51/ 2
/
/
/

/
/
/
/
/
/

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส
นายสมบูรณ์ วงศ์รศั มี
นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

/
/
/

นายเพชร นันทวิสัย
นายรัตนะ มีเต็ม
นายทินกร พันพาณิชย์กุล

Mr. Hsu Min Tsung

/

/

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช

Ms. Wang Xiu Mei

53/*

/

พลตารวจเอกเอก อังสนานนท์

Mr. Pan Ming Liang

52/ 3

Atess
Power

50/ 1

TFTH

รายชื่อกรรมการ

NEX

รายชื่อบริษัท

Wan
Meng

3. บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า :
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทร่วม จานวน 3 บริษัท และกิจการร่วมค้า จานวน 1 บริษัท

/
/
/
/

หมายเหตุ : /
= กรรมการ
1, 2, 3 = บริษัทร่วม
*
= กิจการร่วมค้า กากับดูแลโดยผ่านทางการเป็นผู้ถือหุ้น

สวนที่

หนา

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 3

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

นายสุธรรม ส่งศิริ

นายสมบูรณ์ อาหุนัย

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

1

2

3

4

6

7

8

9

10 11
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/
/
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/
/
/

/
/
/

5

/
/
/
/
/

/
/
/

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์
สุนายสมโภชน์
วรรณ
อาหุนัย

1. บมจ. ทิพยประกันภัย
2. บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
3. บมจ. เวชธานี
4. บจก. เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ๊ป
5. บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง
6. บจก. สยามพิวรรธน์
7. บจก. เอเชีย รีไซเคิลเทคโนโลยี
8. บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์
9. บจก. ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์
10. บจก. โกลด์ ชอร์ส
11. บจก. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
12. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
13. บมจ. ซีพี ออลล์
14. บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง
15. บจก. อีเทอนิตี้ โฮลดิง
16. บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง
17. บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีตี้
18. บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส์
19. บจก. วะตะแบก วินด์
20. บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์
21. บจก. ทีเอฟ เทค
22. บจก. ซี.ซี.ออยล์
23. บจก. ทู พลัส วัน ออยล์
24. บจก. เพาเวอร์ 10

หม่อมราชวงบวรฉัตร ฉัตรชัย

รายชื่อบริษัท

พลอาการเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

รายชื่อกรรมการ

นายสมใจนึก เองตระกูล

4. บริษัทที่เกี่ยวข้อง (นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง)
ณ 31 ธันวาคม 2563 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทฯ จานวน 38 บริษัท

/
/
/

หมายเหตุ : / = กรรมการ

สวนที่

หนา

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 4

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

พลอาการเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต

หม่อมราชวงบวรฉัตร ฉัตรชัย

พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์
สุนายสมโภชน์
วรรณ
อาหุนัย

นายอมร ทรัพย์ทวีกลุ

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย

นายสุธรรม ส่งศิริ

นายสมบูรณ์ อาหุนัย

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

1

2

3

4

6

7

8

9

10 11

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อบริษัท
25. บจก. ดับเบิล้ 10
26. บจก. มาลีออยล์
27. บจก. สืบเนื่องการค้า
28. บจก. เพอร์เฟค ออยล์
29. บจก. เฟมัส 10
30. บจก. มาเจริญ
31. บจก. ชาลีเทรดดิ้ง
32. บจก. มิตรสยามออยล์
33. บจก. วินโดว์ เอเชีย
34. บจก. ร่วมมิตรพาณิชย์
35. บจก. สองพล
36. บมจ. อาร์ ซี แอล
37. บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
38. บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

5
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/
/

/
/

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

นายสมใจนึก เองตระกูล

(ต่อ) บริษัทที่เกี่ยวข้อง (นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง)

/

หมายเหตุ : / = กรรมการ

สวนที่

หนา

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 5

…………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ อธิมู์ จำกั
ด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข
ลประจำป
(แบบ 56-1) ประจำป 2563

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน





ชื่อ - อายุ (ปี)
นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์
อายุ 44 ปี
ผู้อานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสีย่ ง

ช่วงเวลา (พ.ศ.)
ปัจจุบัน



บริษัท / ชือ่ หน่วยงาน
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

มี.ค. 2558 - มี.ค.2562



บจก. ไมน์ คอนเน็คชั่น

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
ตาแหน่ง
 ผู้อานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง
(1 เม.ย.62 - ปัจจุบัน)
 Thailand Finance and Accounting

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1



หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลงานตรวจสอบภายใน



ดูแลงานบัญชี

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ
-ไม่มี -

สวนที่

หนา

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 1

…………………………………. รับรองความถูกตอง

เอกสารแนบ 5
อื่นๆ
 รายงานคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563
 รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1
ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนั้น โดยภาพรวม คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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
ได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตาม
วาระที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู้ ต รวจสอบภายในเพื่ อ รายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุญาต เพื่อนาเสนองบการเงิน ชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการ
2.
ตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบั ติตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติอย่างเคร่งครัด และได้
รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง
โดยสรุปการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ สรุปสาระสาคัญดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2563
ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ซึ่งผ่ านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญชี แ ล้ ว ก่ อ น
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่า การ
จัดทางบการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีความถูก
ต้องตามควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อ กาหนดทางกฎหมาย
รวมทั้งมีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ
พร้ อ มทั้ ง เชิ ญ ฝ่ า ยจั ด การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู้ ส อบบั ญ ชี เ ข้ า
ร่ว มประชุม เพื่ อ ชี้แ จงและตอบข้อ ซั กถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน และข้อสังเกต
ของผู้สอบบัญชีซึ่งได้พิจารณาและสอบทานแล้ว

สวนที่

หนา

รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม จัดทาขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีความถูกต้องตามควรที่เชื่อถือ
ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม ร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุมด้วยทุกไตรมาส โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระสาคัญ
และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีและ
รายงานทางการเงิ น และเรื่ องอื่น ๆ รวมทั้ งปั ญหาอุ ป สรรคใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่
ดีจากฝ่ายจัดการ มีค วามเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
ความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เพียงพอ
เหมาะสมต่อการเป็นปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
ประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของ
หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยกาชับให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในคอยติ ด ตามเรื่ อ งที่ ค วรแก้ ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง
เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่ ก าหนด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษั ท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและเหมาะสมเพี ย งพอ ไม่ มี
ข้อบกพร่องเป็นสาระสาคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 2564 ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น เชิ ง ปฏิ บั ติ การให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบการ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 1

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

3. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการ 6.
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ หมาะสม เพี ย งพอ เช่ น การจั ด ให้ มี คู่ มื อ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น การสื่ อ สารนโยบายต่ อ ต้ า นการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร การจั ด ให้ มี
ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การประเมินความ
เสี่ ย งและระบบการควบคุ ม ภายในด้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
การตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชั่น
เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นในการดาเนิน ธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่
ที่เหมาะสม เพียงพอแล้ว
โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการต่อต้าน 7.
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิ กแนวร่วม
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยกับ CAC และได้รับ
การรั บ รองเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของ 8.
ภาคเอกชนไทย อายุการรับรองตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2566
4. สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแล้ว
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่
เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
เข้ า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การตาม
ข้ อ ก าหนดของบริ ษั ท ฯ ที่ ยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย มี ค วาม
สมเหตุสมผลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้เปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและเพียงพอ

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
โดยพิ จารณาถึงความโปร่งใส มีค วามเป็นอิส ระ และหลั กการ
กากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่
ผ่านมา โดยคานึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อ ถือ ความสามารถใน
การให้ บ ริ ก ารตรวจสอบและการให้ ค ารั บ รองงบการเงิ น ได้
ทันเวลาสม่าเสมอ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา
และเสนอแต่ งตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นประจาปี 2563 เป็นผู้สอบบั ญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในประเทศ ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความชานาญ และเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้อนุมัติจาก ก.ล.ต.
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า กฎ
บั ต รมี ค วามเหมาะสมและเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น การก ากั บ ดู แ ล โดยประเมิ น เป็ น แบบรายคณะและ
รายบุ ค คล ในปี 2563 ผลการประเมิ น รายคณะเฉลี่ ย อยู่ ที่
ร้ อ ยละ 99.21 และผลการประเมิ น รายบุ ค คลเฉลี่ ย อยู่ ที่
ร้อยละ 98.49
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ไ ด้ระบุ ไว้ในกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ความระมัด ระวั ง ความรอบคอบ
และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท มี
ความถูก ต้ อ ง เชื่ อ ถื อได้ สอดคล้ อง ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่
รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อ
ผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิ จ รวมถึงมีระบบการกากับ
ดูแลกิจการที่ ดี มี การกากั บการปฏิ บัติต ามกฎเกณฑ์ และการ
ควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ โดยมี ก ารตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
(พลอากาศเอก ชัยนันท์ ธรรมสุจริต)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สวนที่

หนา

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 2

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาหน้าที่
สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ดังนี้
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม
5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดาเนินการเรื่องดังต่อไปนี้
1. พิจ ารณาและเสนอชื่ อ กรรมการบริษั ท ออกตามวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอ
แต่ งตั้ งกรรมการเข้ า ใหม่ ซึ่ ง พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ต าม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งความรู้
2. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ รั บ การ
คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการของบริ ษั ท และแบบเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

สวนที่

หนา

3. พิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของระดับเจ้าหน้าที่
บริหารและระดับพนักงานจัดการตาแหน่งสูงสุด
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
5. ดาเนินการให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
สรรหาประจาปี 2563 ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยมี
ผลการประเมินตนเองรายคณะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
98.96 และรายบุคคลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.24
นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่ง
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการ
สรรหากรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 3

พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)

(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย)
ประธานคณะกรรมการสรรหา

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สนับสนุน
ภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกาหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมถึงนาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดและธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อ ที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายสุธรรม ส่งศิริ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2563 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้ประชุมรวม
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้นาเสนอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท สรุป ได้ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นต่อการจ่ายโบนัสกรรมการสาหรับ
ผลงานในปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงกับผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ และผลการดาเนิ นงานของบริษั ท ฯ
เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้

2. น าเสนอความเห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
และที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ก าหนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
งบประมาณสาหรับจัดสรร เป็นเงินโบนัสกรรมการสาหรับ
แต่ละปี
3. การพิจารณาวัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนงานประจาปี
พร้อ มทั้ งประเมิ นผลงานประธานเจ้าหน้า ที่บ ริห ารตาม
แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. พิจารณาผลงานประจาปี ของประธานเจ้า หน้าที่ บริหาร
พร้อมทั้งให้ความเห็นในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจาปี
และโบนัสประจาปี
5. ในปี 2563 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการ
ท าแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน ทั้งแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล
โดยผลการประเมิ น แบบรายคณะ มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ที่
ร้อยละ 97.75 และแบบรายบุค คล มีค ะแนนเฉลี่ย อยู่ ที่
ร้อยละ 99.25
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย)
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

สวนที่

หนา

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 4

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท
7 คน โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุมงานบริหารความเสี่ยง
อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการอิสระ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการอิสระ
3. พลตารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริหาร
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริหาร
6. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามที่ ได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ทและตามที่ ก าหนด ในกฎบั ตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดประชุม รวม 3 ครั้ง สรุปสาระสาคัญดังต่อไปนี้
 พิ จ ารณากฎบั ต รคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ
วาระการดารงตาแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติ
 ติดตามงานโครงการสาคัญต่างๆ ของบริษั ท ให้คาแนะน า
รวมทั้ งข้ อเสนอแนะเพื่ อขจั ดและให้แนวทางเพื่ อลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 ติดตามการดาเนินงาน การลงทุน โครงการธุรกิจใหม่ ของ
บริ ษั ทให้ เป็ นไปตามแนวทางและกรอบที่ ไ ด้ รั บอนุมั ติ จาก
คณะกรรมการบริษัท
 พิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กาหนดระดับ /
โอกาส ผลกระทบและระดั บความเสี ยหายให้ ชัดเจน เพื่ อ
ยึ ดถื อเป็ นแนวทางในการประเมิ นระดั บความรุ นแรงของ
ความเสี่ยง และการจัดการ ความเสี่ยง ซึ่งได้จาแนกประเภท
ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
ออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ
5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
6. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

สวนที่

หนา

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รวบรวม และจัดทา คู่มือ
บริ หารความเสี่ ยง เพื่ อยึ ดถือเป็ นแนวทางปฏิ บั ติ ด้ านการ
บริหารความเสี่ยง และเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ
ได้มีความเข้าใจถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง และ
สามารถนาไปปฏิบัติจนเป็นทาให้การบริหารความเสี่ยงนั้น
เป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างยั่งยืนต่อไป
8. ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการทา
แบบประเมินผลของคณะฯ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยผล
การประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.06% และ ผล
การประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.18%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการให้
กลุ่ มบริ ษั ทฯ มี การก ากั บดู แล และการบริ หารความเสี่ ย งที่
เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และ
เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษั ทดาเนินธุรกิ จได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 5

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

(พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลของบริ ษั ท พลั งงานบริ สุ ทธิ์ จ ากั ด (มหาชน) ท าหน้ าที่ สนั บสนุ นงานคณะกรรมการบริ ษั ทใน
การกาหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้เป็นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
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
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้จัด ให้มีการ
ประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
1. กากับให้มีการดาเนินการปรับปรุงการกากับดูแลกิจการและ
การประเมินผล โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ติดตาม
การดาเนินงานเพื่อปรับปรุงการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกันสารวจการกากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยผลการประเมินการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทฯ (CG 2563) ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 91 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวม และSET100 Index แต่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมของ SET50 Index ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92
คณะกรรมการบรรษัท

สวนที่

หนา

2. พิ จ ารณาคู่ มื อ แนวปฏิ บั ติ ก ารน าหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลสู่
ภาคปฏิ บั ติ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ
ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท รวมทั้งการกากับดูแลและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ นาผลการประเมินคุณภาพ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมา
เป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นปีต่อไป
4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล
เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน้าที่ความรั บผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
5. ประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้ ง
รายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินตนเองรายคณะ
มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 99.61 และ ผลการประเมิ น
รายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99.31

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 6

บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)

(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 คน
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชานาญ และประสบการณ์ในด้านการกาหนด และการบริหารกลยุทธ์องค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรประกอบด้วย
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย
ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการกลยุทธ์องค์กร
3. นายสุธรรม ส่งศิริ
กรรมการกลยุทธ์องค์กร
คณะกรรมการกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และตามที่ ก าหนดในกฎบั ต ร
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร โดยในปี 2563 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรได้จัดประชุม รวม 2 ครั้ง สรุปสาระสาคัญดังต่อไปนี้




พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร เพื่อ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและ
คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง รายละเอียดการจัด
ประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ติดตามการดาเนินงาน การลงทุน โครงการธุรกิจใหม่ของ
บริษัทให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบที่ได้รบั อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท




พิจารณาทบทวน ทิศทางกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ
ในปี 2563 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร จัดให้มีการทา
แบบประเมินผลของคณะฯ ทั้งคณะและรายบุคคล โดย
ผลการประเมินทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 92.65% และ
ผลการประเมินรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.18%

คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเติบโต
อย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

(นายสมโภชน์ อาหุนัย)
ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร

สวนที่

หนา

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 7

…………………………………. รับรองความถูกตอง

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ รวมทั้งวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่กาหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมบูรณ์ อาหุนยั
กรรมการบริหาร
4. นายสุธรรม ส่งศิริ
กรรมการบริหาร
5. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
กรรมการบริหาร
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ห ารได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ตามที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 12
ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสาคัญ โดยสรุปดังต่อไปนี้
 พิจารณาและทบทวนทิศทางการดาเนินงาน กลยุทธ์ และ
แผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริห ารได้พิจ ารณาและทบทวนทิ ศทางการ
ดาเนินงาน กลยุทธ์ และแผนการดาเนินธุ รกิจของบริษัทฯ
และบริ ษั ท ย่ อ ย ในแต่ ล ะสายธุ ร กิ จ โดยก าหนดให้ มี ก าร
ประชุมและได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับในองค์กรให้รับทราบ เพื่อนาไปปฏิบัติให้
สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
 ทบทวนและติ ดตามผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ทฯ และ
บริษัทย่อย
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาทบทวนและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นประจาทุก เดือน
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
 พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจาปี
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อ
งบประมาณประจาปีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

 พิจารณาการลงทุนของบริษัท และการดาเนินการต่างๆ
คณะกรรมการบริ ห ารได้ พิ จ ารณาการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ
รวมถึงธุรกรรมการเงินและสินเชื่อที่มีความสาคัญทางธุรกิจ
และการด าเนิ น งานต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
 ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ห ารมี ก ารส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารได้ ท าการประเมิ น ตนเอง ส าหรั บ
ปี 2563 มีทั้ งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบั ติ
บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ และการประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งผลการประเมิน ตนเองแบบราย
คณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.75 และแบบรายบุค คลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.33 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมี
ความตั้ ง ใจจะน าผลประเมิ น ที่ ไ ด้ ไ ปเป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
(นายสมโภชน์ อาหุนัย)
ประธานกรรมการบริหาร

สวนที่

หนา

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 8

…………………………………. รับรองความถูกตอง

บริษท
ั พลังงานบริสท
ุ ธิ์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ประจำป 2563

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจาปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ ให้เกิด
การทุจริต หรือการดาเนินการ ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกคน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปีนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือได้ งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานกรรมการบริษัท

สวนที่

หนา
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