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1.
1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการระหวาง PTTUT และ IPT เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อเปนแกนนําในการ
ดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) โดย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนจํานวน 14,983,008,000 บาท และทุนชําระแลวจํานวน 11,237,256,000 บาท
7
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7
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บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีกําลังการผลิตไฟฟารวมประมาณ 1,039 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอน้ํารวมประมาณ 1,340 ตันตอชั่วโมง และ
กําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
(Combined Cycle Power Plant) 1 แหง ที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจากโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น(Cogeneration
Power Plant) และหนวยผลิตไอน้ําภายใตชื่อโรงผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Plant: CUP) จํานวน 3 แหง ใน
จังหวัดระยองนอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจในลักษณะการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นๆ ดังนี้
(1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ ทั้งในและตางประเทศ รวม8 บริษัท
ประกอบดวย
-

โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ไดแก RPCL CHPP BIC NNEG และ IRPCCP

-

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ไดแก TSR ที่ถือหุนใน SSE1

-

โรงไฟฟาพลังน้ํา ไดแก NSC ที่ถือหุนใน XPCL และ NL1PC
เมื่อโรงไฟฟาทั้งหมดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย บริษัทจะมีกําลังการผลิตรวมตามสัดสวนการถือหุน จากการ
ผลิตไฟฟารวมประมาณ 1,851 เมกะวัตต ไอน้ํารวมประมาณ 1,512 ตันตอชั่วโมง น้ําเย็นรวมประมาณ
12,000 ตันความเย็น และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

(2) บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อเปนระบบ
กักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุม ปตท. เปนตน
1.2

วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน
ดําเนินธุรกิจไฟฟาที่เปนเลิศในระดับสากล (Global Best Practice in Power Business)
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พันธกิจ
เปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุมปตท. ในการพัฒนาลงทุนและดําเนินการดานธุรกิจไฟฟาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (Being the Power Flagship of PTT Group to develop, invest, and operate in power
business domestically and internationally)
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมุงมั่นที่จะกาวขึ้นเปนหนึ่งในผูนําดานธุรกิจไฟฟาในภูมิภาคเอเชีย ดวยการขยายการลงทุนและพัฒนา
โครงการทั้งในและตางประเทศ โดยมีเปาหมายระยะสั้นที่จะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งรวมตามสัดสวนการถือหุนเพิ่ม
จากปจจุบันอีก 600 – 1,000 เมกะวัตต ภายในป 2563 โดยเนนการเขาซื้อกิจการโรงไฟฟา และลงทุนพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant)
และโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจที่ตั้งไว บริษัทได
กําหนดกลยุทธในการเติบโตทางธุรกิจออกเปน 4 แนวทางหลัก ดังนี้
1. การเติบโตไปพรอมกับการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท. (Growth along with PTT Group)
เนื่องจากความมีเสถียรภาพดานไฟฟาและสาธารณูปโภคถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอกระบวนการผลิตของบริษัท
ตางๆ ในกลุมปตท. ดังนั้น บริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานนี้ จึงไดรับความไววางใจและมีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัท
ใหสอดคลองกับความตองการที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนการขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศของบริษัทในกลุมปตท. เชน
การพัฒนาโรงผลิตสาธารณูปการ 4 (“CUP-4”) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจปโตรเคมีของกลุม ปตท.เปนตน
2. การเติบโตอยางรวดเร็วผานการพัฒนาโครงการระยะสั้น หรือการเขาซื้อกิจการ (Quick Win)
เพื่อใหบริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาไดในระยะสั้น บริษัทจึงมีแผนพัฒนาโรงไฟฟาประเภทตางๆ เชน
การลงทุนตอเนื่องใน BIC สําหรับการกอสรางโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 และ
รวมลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อาทิ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม กาซชีวภาพ และ
ชีวมวล ซึ่งใชระยะเวลาในการกอสรางคอนขางสั้น นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเขาซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางสวน
(Merger & Acquisition: M&A) ในโครงการผลิตไฟฟาทั้งในและตางประเทศ ทั้งที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลวหรืออยู
ระหวางการกอสราง
3. การเติบโตโดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญในประเทศและภูมิภาคใกลเคียง (Big Win)
เพื่อใหบริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาไดในระยะยาว บริษัทจึงมีแผนที่จะพัฒนาและรวมลงทุนใน
โรงไฟฟาประเภทตางๆ ในประเทศและภูมิภาคใกลเคียง เชน เมียนมาร สปป.ลาว กัมพูชา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เปนตน โดยบริษัทไดเขารวมลงทุนใน XPCL ผานการถือหุนใน NSC และเขาซื้อหุน NL1PC
4. การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Adjacent and Support Opportunities)
นอกจากการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา บริษัทมีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เชน
ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาและแบตเตอรี่ (Energy Storage System and Battery) โดยบริษัทไดเขารวมลงทุนใน
24M ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ที่ใชเทคโนโลยีใหมเพื่อ
เปนระบบกักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
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ซึ่งใหบริการในดานการอนุรักษพลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทนที่ใหบริการครบวงจร รวมทั้งการลงทุนพัฒนาโครงขาย
สายสงไฟฟา โดยมุงเนนตลาดในตางประเทศที่ยังไมมีโครงขายสายสงไฟฟาที่ครอบคลุม เพื่อขยายความตองการใชไฟฟา
และเพิ่ม โอกาสในการลงทุนในโครงการผลิต ไฟฟาในพื้นที่ดัง กลาวตลอดจนแสวงหาโอกาสทางธุรกิ จใหมๆ เพื่อต อ
ยอดจากธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา
1.3

ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัทเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการระหวาง 2 บริษัทในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาของกลุมปตท. คือ PTTUT
และ IPT เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อเปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท. (PTT Group’s Power
Flagship) ในการพัฒนาลงทุนและดําเนินการดานธุรกิจไฟฟาทั้งในประเทศและตางประเทศ
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• โรงไฟฟ าประเภทพลังความร อนร วม
• IPP: ลูกค า กฟผ. 100%
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สินทรัพย ดําเนิ นงานที ่ระยองและชลบุรี

กํ าลังการผลิตติ ดตัง้
กํ าลังการผลิตไฟฟา
กํ าลังการผลิตไอนํ ้า
กํ าลังการผลิตนํ ้าเพือ่ อุ ตสาหกรรม

PTTUT กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางเสถียรภาพและรองรับความตองการใช
ไฟฟาและสาธารณูปโภคใหแกบริษัทในกลุมปตท.กอนการควบรวมกิจการมีผูถือหุนจํานวน 2 ราย คือ ปตท. และ PTTGC
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 และรอยละ 60 ตามลําดับ โดยมีโรงผลิตสาธารณูปการที่ใชกาชธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงจํานวน
3 แหง ตั้งอยูในจังหวัดระยอง มีกําลังการผลิตไฟฟารวมประมาณ 339 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอน้ํารวมประมาณ 1,340
ตันตอชั่วโมง และกําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,000 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยทยอยเริ่ม
ดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป 2549 เพื่อผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมใหแกบริษัทในกลุม
ปตท. ลูกคาอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริเวณใกลเคียงในจังหวัดระยอง รวมทั้ง กฟผ.
โดยกําลังการผลิตของโรงผลิตสาธารณูปการแตละแหง สรุปไดดังนี้
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-

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 (“CUP-1”) ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัด
ระยองเปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 226 เม
กะวัตต กําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 890 ตันตอชั่วโมง และกําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ
720 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

-

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 (“CUP-2”) ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล (RIL
Industrial Estate) จังหวัดระยองเปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) มีกําลังการ
ผลิตไฟฟาประมาณ 113 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 170 ตันตอชั่วโมงและกําลังการผลิตน้ําเพื่อ
การอุตสาหกรรมประมาณ 510 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

-

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 (“CUP-3”) ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัด
ระยอง มีกํา ลังการผลิตไอน้ําประมาณ 280 ตันตอ ชั่วโมง และกําลังการผลิ ตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
ประมาณ 770 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

IPT กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2539 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาภายใตโครงการรับซื้อไฟฟา
จากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) กอนการควบรวมกิจการ มีผูถือหุน 3 ราย คือ ปตท. TOP และ TP ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 20รอยละ 24 และรอยละ 56 ตามลําดับ โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ที่
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 700 เมกะวัตต และมีกําลัง
การผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 80 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป 2543 เพื่อ
จําหนายไฟฟาทั้งหมดใหแก กฟผ. และจําหนายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมใหแก TP
ภายหลังการควบรวมกิจการบริษัทมีกําลังการผลิตไฟฟารวมประมาณ 1,039 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอน้ํารวม
ประมาณ 1,340 ตันตอชั่วโมง และกําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชัว่ โมง
ตอมาบริษัทไดดําเนินการเขาซื้อหุนธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากบริษัทตางๆ ภายในกลุม ปตท. จํานวน 8
บริษัทตามแผนธุรกิจ ดังนี้
-

บริษัทที่ดําเนินการเชิงพาณิชยแลวจํานวน 4 บริษัท ไดแก RPCL CHPP BIC และ TSR ซึ่งมีกําลังการผลิต
รวมตามสัดสวนการถือหุน จากการผลิตไฟฟารวมประมาณ 276 เมกะวัตต ไอน้ํารวมประมาณ 5 ตันตอ
ชั่วโมง และน้ําเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น

-

บริษัทที่อยูระหวางดําเนินการกอสรางจํานวน 4 บริษัท ไดแก NNEG IRPCCP NSC และ NL1PC นอกจากนี้
BIC อยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 ซึ่งเมื่อ
โรงไฟฟาทั้งหมดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย บริษัทจะมีกําลังการผลิตรวมตามสัดสวนการถือหุน จากการผลิต
ไฟฟารวมประมาณ 536 เมกะวัตต และไอน้ํารวมประมาณ 167 ตันตอชั่วโมง

ดังนั้น เมื่อโรงไฟฟาทั้งหมดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย บริษัทจะมีกําลังการผลิตรวมตามสัดสวนการถือหุน จากการ
ผลิตไฟฟารวมประมาณ 1,851 เมกะวัตต ไอน้ํารวมประมาณ 1,512 ตันตอชั่วโมง น้ําเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความ
เย็น และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

สรุปลําดับเหตุการณสําคัญของบริษัท
วัน เดือน ป
เหตุการณสําคัญ
มกราคม 2556
10 มกราคม 2556
กอตั้งบริษัทจากการควบรวมกิจการระหวาง PTTUT และ IPT โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน
จํานวน 8,630 ลานบาท
กุมภาพันธ 2556
27 กุมภาพันธ 2556
บริษัทไดรับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2555 จากการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยมีเกณฑการพิจารณาคือ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
อยางดีเยี่ยม
มิถุนายน 2556
19 มิถุนายน 2556
บริษัทไดรับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green Industry)
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเกณฑการพิจารณาคือ ตองเปน
องค กรที่ มีก ารบริห ารจั ดการสิ่ งแวดล อมอยา งเป นระบบ มี การติด ตาม ประเมิน ผล และ
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทไดรับการพิจารณาวาเปนองคกรที่มีการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมอยางเขมแข็งและตอเนื่องและไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ป ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ถึง
วันที่ 18 มิถุนายน 2559
กันยายน 2556
17 กันยายน 2556
บริษัทไดรับการรับรองโรงงานสีขาวตอตานยาเสพติดจากศูนยราชการจังหวัดระยอง โดยมี
ระยะเวลาการรับรอง 3 ป ตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559
ตุลาคม 2556
7 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตใิ นหลักการใหดําเนินการเขาซื้อหุนธุรกิจผลิตไฟฟาจากบริษัท
ตางๆ ในกลุม ปตท. จํานวน 7 บริษัท ไดแก RPCL CHPP TSR BIC NNEG NSC และ
NL1PC
พฤศจิกายน 2556
11 พฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในหลักการใหดําเนินการเขาซื้อหุนใน IRPCCP
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

วัน เดือน ป
ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556

17 ธันวาคม 2556

19 ธันวาคม 2556

24 ธันวาคม 2556

25 ธันวาคม 2556

กุมภาพันธ 2557
7 กุมภาพันธ 2557

28 กุมภาพันธ 2557
7

เหตุการณสําคัญ
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากบริษัท
ตางๆ ในกลุม ปตท. จํานวน 8 บริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2556 และ 11 พฤศจิกายน 2556
บริษัทไดเขาซื้อหุน IRPCCP จาก IRPC ในสัดสวนรอยละ 51 ของหุนทั้งหมด โดย IRPCCP
อยูระหวางการกอสรางโครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่ง
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมไออารพีซี จังหวัดระยอง
บริษัทไดออกขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 260.73 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 23.0127 บาท เปนจํานวน
เงินรวมประมาณ 6,000 ลานบาท โดยเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนทุกรายของบริษัท
ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ภายหลั ง การขายหุ น เพิ่ ม ทุ น เท า กั บ
11,237.26 ลานบาท
บริษัทไดเขาซื้อหุน CHPP BIC และ TSR จาก ปตท. ในสัดสวนรอยละ 100 รอยละ 25 และ
รอยละ 40 ของหุนทั้งหมด ตามลําดับ โดย CHPP เปนบริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟา
พลังงานรวมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling Power
Plant) เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ า และน้ํ า เย็ น สํ า หรั บ ศู น ย ร าชการฯ BIC เป น บริ ษั ท ดํ า เนิ น โครงการ
โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ TSR เปนบริษัทลงทุน
ที่ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งดําเนินการโดย SSE1 ตั้งอยูในจังหวัด
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
บริษัทไดเขาซื้อหุน NSC จาก PTTER ในสัดสวนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด โดย NSC เปน
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่เขาลงทุนรอยละ 25 ใน XPCL ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นที่ สปป.ลาว เพื่อดําเนินกิจการโครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี
บริษัทไดเขาซื้อหุน NNEG จาก ปตท. ในสัดสวนรอยละ 30 ของหุนทั้งหมด โดย NNEG เปน
บริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใชกาช
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
บริษัทไดรับรางวัลธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 จากการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ไดรับตอเนื่องเปนปที่ 4 )
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วัน เดือน ป
มิถุนายน 2557
25 มิถุนายน 2557

กรกฎาคม 2557
25 กรกฎาคม 2557

เหตุการณสําคัญ
บริษัทไดเขาซื้อหุน RPCL จาก ปตท. ในสัดสวนรอยละ 15 ของหุนทั้งหมด โดย RPCL เปน
บริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช
กาชธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี
บริษัทไดเขาซื้อหุนของ 24M ในสัดสวนประมาณรอยละ 17 ของหุนทั้งหมด โดย 24M เปนนิติ
บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี สํ า หรั บ
นวัตกรรมแบตเตอรี่รูปแบบใหมเพื่อเปนระบบกักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
ถือเปนธุรกิจตอเนื่องดานพลังงานของบริษัท

พฤศจิกายน2557
27 พฤศจิกายน 2557

บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โกลบอล
เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

ธันวาคม 2557
5 ธันวาคม 2557

บริษัทไดเขาซื้อหุน NL1PC จากบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด (“PTTIH”) ใน
สัดสวนรอยละ 40 ของหุนทั้งหมด โดย NL1PC เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน สปป. ลาว และ
ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังน้ํา
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

1.4

โครงสรางการถือหุนของบริษัท
แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนและสัดสวนการถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

49.10%

49.10%

48.89%

30.10%

74.00%

11.88%

30.31%

26.00%

27.71%
โรงไฟฟ้าศรีราชา
700 MW
80 m3/h

สินทรัพยดําเนินงานที่
ระยองและชลบุรี

1,039 MW
1,340 ton/h
2,080 m3/h

• โรงไฟฟาประเภทพลังความรอนรวม
• IPP: ลูกคา กฟผ. 100%

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง
339 MW 1,340 ton/h 2,000 m3/h

ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังความร้ อนร่ วม/
โคเจนเนอเรชั�น
GPSC

100%

ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
TSE

49%

SPP(firm): กฟผ.(หลัก), IRPC(รอง)

GPSC

30%

บริษัท ผลิตไฟฟ้า
นวนคร จํากัด (NNEG)
125 MW
30 ton/h

SCOD: 2559

RATCHGEN 40%
NNCL
30%

SPP(firm): กฟผ.(หลัก), อุตฯนวนคร(รอง)

8%
2%

25%

SPP(firm): กฟผ.(หลัก), อุตฯบางปะอิน(รอง)

RAC
PAI Inter

GPSC

25%
25%

15%

Chubu Electric 15%
Saha Union 10%
Toyota Tshusho 10%

SCOD: 2561

บริษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั�น จํากัด (BIC)
117 MW
20 ton/h
117 MW
20 ton/h

VSPP: กฟภ. 100%

30%

บริษัท บิซิเนส เซอร์ วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จํากัด (BSA)

EDL
EGCO
BECL
PT

20%
12.5%
7.5%
5%

100%
บริษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จํากัด

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์
จํากัด (XPCL)
1,285 MW
ลูกคา กฟผ. 95%, EDL 4%

Kyocera
Others

HEC
40%
POSCO 10%
EDL
10%

510 m3/h

ประเภท: โคเจนเนอเรชั่น
SPP(non-firm): อุตสาหกรรม(หลัก), กฟผ.(รอง)

CUP-3

770 m3/h

North Bridge Venture Partners 19%
Charles River Ventures
19%

GPSC

GPSC 40%

CUP-2

170 ton/h

17%
11%
34%

24M Technologies, Inc.
(24M)

บริษัท ไฟฟ้านํา� ลิก 1 จํากัด
(NL1PC)
65 MW
ลูกคา EDL 100%

SCOD: 2560

65%

IEAT
Others

GPSC

Ph.1 Ph.2

CK Power

บริษัท สยาม โซล่ าร์
เอ็นเนอร์ ย� ี 1 จํากัด (SSE1)
80 MW

CK

NSC (GPSC) 25%

720 m3/h

ประเภท: ไฟฟาและไอน้ําเชื่อมโยงกับ CUP-1
ลูกคาอุตสาหกรรม 100%

PTT
25%
PTTGC 25%
PTT ICT 25%

บริษัท นที ซินเนอร์ ย� ี จํากัด
(NSC)

SCOD: 2562

บริษัท ไออาร์ พีซี คลีน
พาวเวอร์ จํากัด (IRPCCP)
240 MW
300 ton/h

113 MW

280 ton/h

GPSC 25%

CUP-1

890 ton/h

ประเภท: โคเจนเนอเรชั่น
SPP(non-firm): อุตสาหกรรม(หลัก), กฟผ.(รอง)

ธุรกิจอื�นๆ

GPSC 100%

100%
SCOD: 2560

IRPC

51%

60%

GPSC 40%
บริษัท ไทย โซล่ าร์
รีนิวเอเบิล จํากัด (TSR)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่ วม จํากัด (CHPP)
5 MW
12,000 RT
VSPP: กฟน.(ไฟฟา), ธนารักษ(น้ําเย็น)

GPSC

ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังนํา�

226 MW

กําลังการผลิตติดตั้ง

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
(RPCL)
1,400 MW

กําลังการผลิตไฟฟา
กําลังการผลิตไอน้ํา
กําลังการผลิตน้ําเย็น
กําลังการผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรม
ยังไมเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย

IPP: ลูกคา กฟผ. 100%

รายละเอียดการถือหุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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สัดสวน
การถือหุน
ทุนจดทะเบียน
เขาซื้อ
(ทางตรง+
(บาท)
หุนจาก
ทางออม)
(รอยละ)

ชื่อบริษัท

บริษัทยอย
บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด

บริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด(1)
(บริษัทรวมทางออม)
บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด
บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี่ 1 จํากัด(2)
(กิจการที่ควบคุมรวมกันทางออม)
บริษัท ไฟฟาน้ําลิก 1 จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด

CHPP

500,000,000

100

NSC 4,200,000,000
XPCL 26,861,000,000

100
25

IRPCCP 3,362,300,000

51

IRPC โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant)

583,333,400
1,800,000,000

40
40

ปตท. บริษัทลงทุนใน SSE1
- โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

NL1PC 37,200,000(4)
NNEG 1,002,000,000

40
30

PTTIH โรงไฟฟาพลังน้ํา
ปตท. โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant)
ปตท. โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant)

TSR
SSE1

บริษัทรวม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

BIC

1,370,000,000

25

เงินลงทุน
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด(3)
บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด
24M Technologies, Inc.

BSA
SSA
24M

2,000,000
5,000,000

25
25
17

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด

RPCL

หมายเหตุ :

(1)
(2)
(3)
(4)

ธุรกิจหลัก

50,118,000(4)
7,325,000,000

15

ปตท. โรงไฟฟาพลังงานรวมกับความเย็น
(Combined Heat and Power with District
Cooling Power Plant)
PTTER บริษัทลงทุนใน XPCL
- โรงไฟฟาพลังน้ํา

-

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุม ปตท.
บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม ปตท.
วิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อเปนระบบกักเก็บ
ไฟฟาสํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรม
ปตท. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
(Combined Cycle Power Plant)

XPCL เปนบริษัทรวมทางออมที่จัดตั้งขึ้นใน สปป.ลาว ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 25 ผาน NSC
SSE1 เปนกิจการที่ควบคุมรวมกันทางออม ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 40 ผาน TSR
บริษัทถือหุนบุริมสิทธิ์ใน BSA โดยมีสิทธิออกเสียงเทากับ 4 หุน ตอ 1 เสียง
ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
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บริษัทยอย
บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (Combined Heat and Power Producing Company Limited: CHPP)
CHPP จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา และน้ําเย็นจาก
โรงไฟฟาพลังงานรวมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant) โดยใชกาช
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่ศูนยราชการฯ กรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 CHPP มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ50,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนชําระแลว 316,220,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ
6.3244 บาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนชําระแลว (ซึ่งไดมาจากการเขาซื้อหุนจาก ปตท.)
บริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด (Natee Synergy Company Limited: NSC)
NSC จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนใน XPCL ซึ่งพัฒนาโครงการ
ไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี ที่สปป.ลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 NSC มีทุนจดทะเบียน 4,200,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 42,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ100 บาท และมีทุนชําระแลว 2,442,375,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 2,822,500 หุน มูลคาหุน
ละ 100 บาท และหุนสามัญ 39,177,500 หุน มูลคาหุนละประมาณ 55.14 บาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
ของทุนชําระแลว (ซึ่งไดมาจากการเขาซื้อหุนจาก PTTER)
บริษัทรวมทางออม
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (Xayaburi Power Company Limited: XPCL)
XPCL จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีซึ่ง
ตั้งอยูบนลําน้ําโขงหางจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ 100 กิโลเมตร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 XPCL มี ทุ น จดทะเบี ย น 26,861,000,000 บาท แบ งออกเป นหุ น สามั ญ
2,686,100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนชําระแลว 9,324,500,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญ 675,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และหุนสามัญ 950,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2.71 บาท โดย NSC
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนชําระแลวผูถือหุนหลักอื่น ไดแก บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ
30 EDL ถือหุนรอยละ 20 บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 12.5 บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 7.5 และบริษัท พีที จํากัดผูเดียว ถือหุนรอยละ 5 ของทุนชําระแลว
บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด (IRPC Clean Power Company Limited: IRPCCP)
IRPCCP จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา และไอน้ํา
จากโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โดยใชกาชธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 IRPCCP มีทุนจดทะเบียน 3,362,300,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 336,230,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนชําระแลว 1,515,575,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 90,000,000 หุน มูลคา
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หุนละ 10 บาท และหุนสามัญ 246,230,000 หุน มูลคาหุนละ 2.5 บาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 ของทุนชําระ
แลว (ซึ่งไดมาจากการเขาซื้อหุนจาก IRPC) และ IRPC ถือหุนรอยละ 49 ของทุนชําระแลว
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (Thai Solar Renewable Company Limited: TSR)
TSR จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนทั้งหมด (Holding Company)
ในSSE1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 TSR มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 583,333,400 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
58,333,340 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ของทุนชําระแลว (ซึ่งไดมาจากการ
เขาซื้อหุนจาก ปตท.) และบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 60 ของทุนชําระแลว
กิจการที่ควบคุมรวมทางออม
บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี่ 1 จํากัด (Siam Solar Energy 1 Company Limited: SSE1)
SSE1 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยโดยโครงการอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี 6 โครงการ และจังหวัดกาญจนบุรี 4 โครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SSE1 มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 1,800,000,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญ 18,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยมี TSR เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนชําระ
แลว
บริษัท ไฟฟาน้าํ ลิก 1 จํากัด (Nam Lik 1 Power Company Limited: NL1PC)
NL1PC จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากโรงไฟฟา
พลังน้ําที่สปป.ลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 NL1PC มีทุนจดทะเบียน 37,200,000 เหรียญสหรัฐ แบงออกเปนหุนสามัญ
3,720,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 เหรียญสหรัฐ และมีทุนชําระแลว 8,850,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 40 ของทุนชําระแลว (ซึ่งไดมาจากการเขาซื้อหุนจาก PTTIH) ผูถือหุนหลักอื่น ไดแก บริษัท ไฮโดรเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด จากประเทศไทย ถือหุนรอยละ 40 บริษัท พอสโก เอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด จากประเทศเกาหลี
ใตถือหุนรอยละ 10 และ EDL ถือหุนรอยละ 10 ของทุนชําระแลว
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บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด (Nava Nakorn Electricity Generating Company Limited: NNEG)
NNEG จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา และไอน้ําจาก
โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โดยใชกาชธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูในเขตสงเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 NNEG มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,002,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
100,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 ของทุนชําระแลว (ซึ่งไดมาจากการ
เขาซื้อหุนจาก ปตท.) ผูถือหุนหลักอื่น ไดแก บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ถือหุนรอยละ 40 และบริษัท นวนคร จํากัด
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 30 ของทุนชําระแลว
บริษัทรวม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (Bangpa-In Cogeneration Company Limited: BIC)
BIC จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา และไอน้ําจาก
โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โดยใชกาชธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 BIC มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,370,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
137,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนชําระแลว (ซึ่งไดมาจากการ
เขาซื้อหุนจาก ปตท.) ผูถือหุนหลักอื่น ไดแก บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 65 การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ถือหุนรอยละ 8 และบุคคลธรรมดาถือหุนในสัดสวนรอยละ 2 ของทุนชําระแลว
เงินลงทุน
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (Business Services Alliance Company Limited: BSA)
BSA จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กลุม ปตท.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 BSA มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 50,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หุนบุริมสิทธิ์ 150,000 หุน มูลคาหุนละ10 โดยบริษัทถือหุนบุริมสิทธิ์ในสัดสวนรอยละ 25
ของทุนชําระแลว ผูถือหุนหลักอื่น ไดแก ปตท. ถือหุนรอยละ 25 PTTGC ถือหุนรอยละ 25 และบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส
จํากัด ถือหุนรอยละ 25 ของทุนชําระแลว
บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (Sport Services Alliance Company Limited: SSA)
SSA จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟุตบอลของกลุม
ปตท.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SSA มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 5,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดย BSA ถือหุนในสัดสวนรอยละ100 ของทุนชําระแลว
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

24M Technologies, Inc. (24M)
24M จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
คนควาและพัฒนาแบตเตอรี่ดวยนวัตกรรมใหมเพื่อเปนระบบกักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 24M มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 50,118,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือหุนใน
สัดสวนรอยละ17 ของทุนชําระแลว
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (Ratchaburi Power Company Limited: RPCL)
RPCL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากโรงไฟฟา
พลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) โดยใชกาชธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูในจังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 RPCL มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 7,325,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
73,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 15 ของทุนชําระแลว (ซึ่งไดมาจากการ
เขาซื้อหุนจาก ปตท.) ผูถือหุนหลักอื่น ไดแก บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ จํากัด ถือหุนรอยละ 25 พีเอไอ อินเตอรเนชั่น
แนล เพาเวอร (เมาริเชียส) แอลทีดี จากประเทศเมาริเชียส ถือหุนรอยละ 25 ชูบุ อิเล็คทริค เพาเวอร คอมปะนี อินเตอร
เนชั่นแนล บี.วี จากประเทศเนเธอรแลนด ถือหุนรอยละ 15 โตโยตา ทูโช คอรปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุน ถือหุนรอยละ 10
และบริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 10 ของทุนชําระแลว
1.5

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ

ผูถือหุนใหญของบริษัท ไดแก ปตท. ถือหุนรอยละ 30.10 PTTGC ถือหุนรอยละ 30.31 TP ถือหุนรอยละ 27.71
และ TOP ถือหุนรอยละ 11.88 ของทุนชําระแลว ซึ่งผูถือหุนทั้งหมดเปนบริษัทในกลุม ปตท. ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทมีการ
ดําเนินธุรกิจปกติกับกลุมผูถือหุนใหญอยางตอเนื่อง เชน การขายไฟฟาและไอน้ําใหกับบริษัทในกลุม ปตท. รวมถึงการซื้อ
กาซธรรมชาติจาก ปตท. เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกําหนดกลยุทธในการเติบโตไปพรอมกับการขยายธุรกิจของ
บริษัทในกลุม ปตท. (Growth along with PTT Group)
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