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1.
1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษัทเกิดขึ ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อเป็ นแกนนาในการ
ดาเนินธุรกิจไฟฟ้ าของกลุม่ ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) โดย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัทมี
ทุนจดทะเบียนจานวน 14,983,008,000 บาท และทุนชาระแล้ วจานวน 11,237,256,000 บาท
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,039 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน ้ารวมประมาณ 1,340 ตันต่อชัว่ โมง และ
กาลังการผลิตนา้ เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมงจากโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม
(Combined Cycle Power Plant) จานวน 1 แห่ง ที่อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี และจากโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตไอน ้าภายใต้ ชื่อโรงผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Plant: CUP) จานวน
3 แห่ง ในจังหวัดระยอง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดาเนินธุรกิจในลักษณะการเข้ าร่วมลงทุนในกิจการอื่นๆ ดังนี ้
(1) บริ ษั ทที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่า ยไฟฟ้ าจากพลังงานประเภทต่า งๆ ทัง้ ในและต่า งประเทศ รวม
8 บริ ษัท ประกอบด้ วย
- โรงไฟฟ้ าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ได้ แก่ RPCL CHPP BIC NNEG และ IRPC-CP
- โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ แก่ TSR ที่ถือหุ้นใน SSE1
- โรงไฟฟ้ าพลังน ้า ได้ แก่ NSC ที่ถือหุ้นใน XPCL และ NL1PC
เมื่อโรงไฟฟ้ าที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุนทังหมดเริ
้
่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ บริ ษัทจะมีกาลังการผลิตรวมตามสัดส่วน
การถือหุ้นจากการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,851 เมกะวัตต์ ไอน ้ารวมประมาณ 1,512 ตันต่อชัว่ โมง น ้าเย็นรวมประมาณ
12,000 ตันความเย็น และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ ว จากการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,315 เมกะวัตต์ ไอน ้ารวมประมาณ 1,345 ตันต่อชั่วโมง น ้าเย็นรวมประมาณ
12,000 ตันความเย็น และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ในขณะที่มีกาลังการผลิต
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้ าที่อยู่ระหว่างก่อสร้ าง จากการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 536 เมกะวัตต์ และไอน ้ารวม
ประมาณ 167 ตันต่อชัว่ โมง
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้า

ที่ตัง้
ในประเทศ
ต่างประเทศ

ไอน ้า

ในประเทศ

น ้าเย็น
น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

ในประเทศ
ในประเทศ

สถานะ
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
ดาเนินการเชิงพาณิชย์
ดาเนินการเชิงพาณิขย์
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กาลังการผลิต
ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
1,315 เมกะวัตต์
189 เมกะวัตต์
347 เมกะวัตต์
1,345 ตัน/ชม.
167 ตัน/ชม.
12,000 ตันความเย็น
2,080 ลบ.ม./ชม.
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(2) บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อเป็ น
ระบบกักเก็บไฟฟ้ าสารองสาหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริ มสร้ างความมัน่ คงในระบบจ่ายไฟฟ้ าและระบบเชื่อมโยง
และการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็ นการ Outsourcing ของกลุม่ ปตท. เป็ นต้ น
1.2

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
วิสยั ทัศน์
ดาเนินธุรกิจไฟฟ้ าที่เป็ นเลิศในระดับสากล (Global Best Practice in Power Business)
พันธกิจ

เป็ นแกนนาในการดาเนินธุรกิจไฟฟ้ าของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาลงทุนและดาเนินการด้ านธุรกิ จไฟฟ้ าทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ (Being the Power Flagship of PTT Group to develop, invest, and operate in power
business domestically and internationally)
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะก้ าวขึน้ เป็ นหนึ่งในผู้นาด้ านธุรกิจไฟฟ้ าในภูมิภาคเอเชี ย ด้ วยการขยายการลงทุนและพัฒนา
โครงการทังในและต่
้
างประเทศ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้ าที่ดาเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ วจานวน 1,315 เมกะวัตต์ และเมื่อโรงไฟฟ้ าต่างๆ ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จครบถ้ วนในปี 2562 จะ
มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,851 เมกะวัตต์ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีเป้าหมายระยะสันที
้ ่จะเพิ่มกาลัง
การผลิตไฟฟ้ าติดตังรวมตามสั
้
ดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจากปั จจุบนั อีก 600 – 1,000 เมกะวัตต์ เป็ น 2,451 - 2,851 เมกะวัตต์
ภายในปี 2562 หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ประมาณร้ อยละ 17 ต่อปี โดยเน้ นการเข้ าซื ้อกิจการโรงไฟฟ้ า และ
ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม (Combined
Cycle Power Plant) และโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึง่ จะทาให้ กาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วน
การถือหุ้นแยกตามประเภทเชื ้อเพลิงเปลีย่ นแปลงไปจากก๊ าซธรรมชาติที่ประมาณร้ อยละ 79 พลังงานหมุนเวียนประมาณ
ร้ อยละ 2 และพลังน ้าประมาณร้ อยละ 19 ในปั จจุบนั เป็ นก๊ าซธรรมชาติประมาณร้ อยละ 64 พลังงานหมุนเวียนประมาณ
ร้ อยละ 11 พลังน ้าประมาณร้ อยละ 12 และพลังงานถ่านหินประมาณร้ อยละ 12 ในปี 2562
เพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่ตงไว้
ั ้ บริ ษัทได้ กาหนดกลยุทธ์ ในการเติบโตทางธุรกิจ ออกเป็ น
4 แนวทางหลัก ดังนี ้
1. การเติบโตไปพร้ อมกับการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Growth along with PTT Group)
เนื่องจากความมีเสถียรภาพด้ านไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคถือเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งต่อกระบวนการผลิตของบริ ษัท
ต่างๆ ในกลุ่ม ปตท. ดังนัน้ บริ ษัท ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้ านนี ้ จึงได้ รับความไว้ วางใจและมีแผนที่จะขยายธุรกิจของ
บริ ษัทให้ สอดคล้ องกับความต้ องการที่เพิ่มมากขึ ้นตามแผนการขยายธุรกิจทังในและต่
้
างประเทศของบริ ษัทในกลุม่ ปตท.
เช่น การพัฒนาโรงผลิตสาธารณูปการ 4 (“CUP-4”) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจปิ โตรเคมีของกลุม่ ปตท. เป็ นต้ น
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2. การเติบโตอย่ างรวดเร็วผ่ านการพัฒนาโครงการระยะสัน้ หรือการเข้ าซือ้ กิจการ (Quick Win)
เพื่อให้ บริ ษัทสามารถเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้ าได้ ในระยะสัน้ บริ ษัทจึงมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้ าประเภทต่างๆ เช่น
การลงทุนต่อเนื่องใน BIC สาหรับการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 และ
ร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ก๊ าซชีวภาพ และ
ชีวมวล ซึ่งใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ างค่อนข้ างสัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะเข้ าซื ้อกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วน
(Merger & Acquisition: M&A) ในโครงการผลิตไฟฟ้ าทังในและต่
้
างประเทศ ทังที
้ ่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ วหรื ออยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง
3. การเติบโตโดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในประเทศและภูมิภาคใกล้ เคียง (Big Win)
เพื่อให้ บริ ษัทสามารถเพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้ าได้ ในระยะยาว บริ ษัทจึงมีแผนที่จะพัฒนาและร่ วมลงทุนใน
โรงไฟฟ้ าประเภทต่างๆ ในประเทศและภูมิภาคใกล้ เคียง เช่น เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ เข้ าร่วมลงทุนใน XPCL ผ่านการถือหุ้นใน NSC และเข้ าซื ้อหุ้น NL1PC
4. การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Adjacent and Support Opportunities)
นอกจากการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า บริ ษัทมีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น
-

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้ าและแบตเตอรี่ (Energy Storage System and Battery) โดยบริ ษัทได้
เข้ าร่ วมลงทุนใน 24M ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม-ไอออน
(Lithium-Ion) ที่ใช้ เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่โดยจะลดระยะเวลาและต้ นทุนในการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อ
นามาพัฒนาประยุกต์ใช้ เป็ นระบบกักเก็บไฟฟ้ าสารองสาหรับภาคอุตสาหกรรม และการเสริ มสร้ างความ
มัน่ คงในระบบจ่ายไฟฟ้ าและระบบเชื่อมโยง ซึง่ จะมีสว่ นส่งเสริ มกับธุรกิจหลักของบริ ษัทในอนาคต

-

ธุรกิจบริ ษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) เป็ นธุรกิจที่ให้ บริ การแบบครบวงจร
ด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน

-

การลงทุนพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้ า โดยมุง่ เน้ นตลาดในต่างประเทศที่ยงั ไม่มีโครงข่ายสายส่งไฟฟ้ าที่
ครอบคลุม เพื่อขยายความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าและเพิ่มโอกาสในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าในพื ้นที่
ดังกล่าว ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

-

ธุ ร กิ จ การพัฒ นาน า้ เพื่ อ การอุต สาหกรรม โดยบริ ษั ท เข้ าร่ ว มพัฒ นาโครงการพัฒ นาน า้ เพื่ อ การ
อุต สาหกรรมกับ บริ ษั ท จัด การพัฒ นาน า้ โดยน าน า้ เสี ย มาบ าบัด ให้ มี คุ ณ ภาพเป็ นน า้ ใช้ เพื่ อ การ
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นการสร้ างหลักประกันความมัน่ คงในด้ านสาธารณูป โภคเพื่อการผลิตของบริ ษัทและ
ลูกค้ า และเป็ นการนาทรัพยากรมาหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ
น ้า

ส่วนที่ 2.2.1 หน้ า 3

จ
1.3

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

บริ ษัทเกิดขึ ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง 2 บริ ษัทในธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าของกลุม่ ปตท. คือ PTTUT
และ IPT เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อเป็ นแกนนาในการดาเนินธุรกิจไฟฟ้ าของกลุม่ ปตท. (PTT Group’s Power
Flagship) ในการพัฒนาลงทุนและดาเนินการด้ านธุรกิจไฟฟ้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ

PTTUT ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 โดยมีวตั ถุประสงค์ หลักเพื่อสร้ างเสถียรภาพและรองรับความ
ต้ องการใช้ ไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ ปตท. ก่อนการควบรวมกิจการมีผ้ ถู ือหุ้นจานวน 2 ราย คือ ปตท.
และ PTTGC ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 และร้ อยละ 60 ตามลาดับ โดยมีโรงผลิตสาธารณูปการที่ใช้ ก๊าชธรรมชาติเป็ น
เชื ้อเพลิงจานวน 3 แห่ง ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดระยอง มีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 339 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน ้ารวม
ประมาณ 1,340 ตันต่อชัว่ โมง และกาลังการผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
โดยทยอยเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ ตงแต่
ั ้ ปี 2549 เพื่อผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้ แก่
บริ ษัทในกลุม่ ปตท. ลูกค้ าอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริ เวณใกล้ เคียงในจังหวัดระยอง
รวมทังกฟผ.
้
โดยกาลังการผลิตของโรงผลิตสาธารณูปการแต่ละแห่ง สรุปได้ ดงั นี ้
-

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 (“CUP-1”) ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัด
ระยอง เป็ นโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 226
เมกะวัตต์ กาลัง การผลิตไอนา้ ประมาณ 890 ตันต่อชั่วโมง และกาลัง การผลิตนา้ เพื่อการอุตสาหกรรม
ประมาณ720 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
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-

โรงผลิต สาธารณูปการ 2 (“CUP-2”) ตัง้ อยู่ใ นบริ เ วณใกล้ เคี ยงกับ นิค มอุตสาหกรรมอาร์ ไอแอล (RIL
Industrial Estate) จังหวัดระยอง เป็ นโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) มีกาลังการ
ผลิตไฟฟ้ าประมาณ 113 เมกะวัตต์ กาลัง การผลิตไอน ้าประมาณ 170 ตันต่อชัว่ โมง และกาลังการผลิตน ้า
เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 510 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง

-

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 (“CUP-3”) ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัด
ระยอง มีกาลัง การผลิตไอนา้ ประมาณ 280 ตันต่อ ชั่วโมง และกาลังการผลิตนา้ เพื่อการอุตสาหกรรม
ประมาณ 770 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง

IPT ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2539 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าภายใต้ โครงการรับซื ้อไฟฟ้ า
จากผู้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ก่อนการควบรวมกิจการ มีผ้ ถู ือหุ้น 3 ราย คือ ปตท. TOP และ TP ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 20 ร้ อยละ 24 และร้ อยละ 56 ตามลาดับ โดยเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่
ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี มีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 700 เมกะวัตต์ และมีกาลัง
การผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 80 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ตงั ้ แต่ ปี 2543 เพื่อ
จาหน่ายไฟฟ้ าทังหมดให้
้
แก่ กฟผ. และจาหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้ แก่ TP
ภายหลังการควบรวมกิจการบริ ษัทมีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,039 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน ้ารวม
ประมาณ 1,340 ตันต่อชัว่ โมง และกาลังการผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
ต่อมาบริ ษัทได้ ดาเนิน การเข้ าซือ้ หุ้น ธุรกิ จ ผลิต และจาหน่ายไฟฟ้ าจากบริ ษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม ปตท.จานวน
8 บริ ษัทตามแผนธุรกิจ ดังนี ้
-

บริ ษัทที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ วจานวน 4 บริ ษัท ได้ แก่ RPCL CHPP BIC และ TSR ซึ่งมีกาลังการผลิต
รวมตามสัดส่วนการถื อหุ้น จากการผลิต ไฟฟ้ ารวมประมาณ 276 เมกะวัตต์ ไอน ้ารวมประมาณ 5 ตันต่อ
ชัว่ โมง และน ้าเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น

-

บริ ษัทที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้ างจานวน 4 บริ ษัทได้ แก่ NNEG IRPC-CP NSC และ NL1PC นอกจากนี ้
BIC อยู่ระหว่างการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 ซึ่งเมื่อ
โรงไฟฟ้ าทังหมดเริ
้
่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ บริ ษัทจะมีกาลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการถือหุ้น จากการผลิต
ไฟฟ้ ารวมประมาณ 536 เมกะวัตต์ และไอน ้ารวมประมาณ 167 ตันต่อชัว่ โมง

ดังนัน้ เมื่อโรงไฟฟ้ าทังหมดเริ
้
่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ บริ ษัทจะมีกาลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการถือหุ้น จากการ
ผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,851 เมกะวัตต์ ไอน ้ารวมประมาณ 1,512 ตันต่อชัว่ โมง น ้าเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความ
เย็น และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
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สรุปลาดับเหตุการณ์สาคัญของบริ ษัท
วัน เดือน ปี
เหตุการณ์ สาคัญ
มกราคม 2556
10 มกราคม 2556
ก่อตังบริ
้ ษัทจากการควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น
จานวน 8,630 ล้ านบาท
กุมภาพันธ์ 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556
บริ ษัทได้ รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจาปี 2555 จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ การบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมอย่าง
ดีเยี่ยม
มิถุนายน 2556
19 มิถนุ ายน 2556
บริ ษัทได้ รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green Industry)
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเกณฑ์ การพิจารณา คือ ต้ องเป็ น
องค์กรที่มีการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษัทได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นองค์ กรที่มี การจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้ อมอย่างเข้ มแข็งและต่อเนื่องและได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถนุ ายน 2556 ถึงวันที่ 18
มิถนุ ายน 2559
กันยายน 2556
17 กันยายน 2556
บริ ษัทได้ รับการรับรองโรงงานสีขาวต่อต้ านยาเสพติดจากศูนย์ ราชการจังหวัดระยอง โดยมี
ระยะเวลาการรับรอง 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 17 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559
ตุลาคม 2556
7 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิในหลักการให้ ดาเนินการเข้ าซื ้อหุ้นธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากบริ ษัท
ต่างๆ ในกลุ่ม ปตท. จานวน 7 บริ ษัท ได้ แก่ RPCL CHPP TSR BIC NNEG NSC และ
NL1PC
พฤศจิกายน 2556
11 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิในหลักการให้ ดาเนินการเข้ าซื ้อหุ้นใน IRPC-CP
ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556

17 ธันวาคม 2556*

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นธุรกิจผลิต และจาหน่ายไฟฟ้ าจากบริ ษัท
ต่างๆ ในกลุม่ ปตท. จานวน 8 บริ ษัท ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556
และ 11 พฤศจิกายน 2556
บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้น IRPC-CP จาก IRPC ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ของหุ้นทังหมด
้
โดย IRPC-CP
อยู่ระหว่างการก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้
ก๊ าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงตังอยู
้ ใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมไออาร์ พีซี จังหวัดระยอง
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วัน เดือน ปี
19 ธันวาคม 2556

24 ธันวาคม 2556*

25 ธันวาคม 2556*

กุมภาพันธ์ 2557
7 กุมภาพันธ์ 2557*

28 กุมภาพันธ์ 2557
มิถุนายน 2557
25 มิถนุ ายน 2557*

กรกฎาคม 2557
25 กรกฎาคม 2557

เหตุการณ์ สาคัญ
บริ ษัทได้ ออกขายหุ้นเพิ่มทุนจานวน 260.73 ล้ านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 23.0127 บาท เป็ นจานวน
เงินรวมประมาณ 6,000 ล้ านบาท โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ทุนจดทะเบียนภายหลังการขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 11,237.26 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้น CHPP BIC และ TSR จาก ปตท. ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ร้ อยละ 25 และร้ อย
ละ 40 ของหุ้นทังหมด
้
ตามลาดับ โดย CHPP เป็ นบริ ษัทดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ร่วมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant) เพื่อผลิต
ไฟฟ้ าและน ้าเย็นสาหรับศูนย์ราชการฯ BIC เป็ นบริ ษัทดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power Plant) ซึง่ ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ TSR เป็ นบริ ษัทลงทุนที่ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ ดาเนินการโดย SSE1 ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้น NSC จาก PTTER ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของหุ้นทังหมด
้
โดย NSC เป็ นนิติ
บุคคลที่จัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทยที่เข้ าลงทุนร้ อยละ 25 ใน XPCL ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จัดตังขึ
้ ้นที่
สปป.ลาว เพื่อดาเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้าไซยะบุรี
บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้น NNEG จาก ปตท.ในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของหุ้นทังหมด
้
โดย NNEG เป็ น
บริ ษัทดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้ ก๊าช
ธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ใ่ นเขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
บริ ษัทได้ รับรางวัลธรรมาภิบาลด้ านสิง่ แวดล้ อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจาปี 2556 จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้น RPCL จาก ปตท. ในสัดส่วนร้ อยละ 15 ของหุ้นทังหมด
้
โดย RPCL เป็ น
บริ ษัทดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ ก๊าช
ธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดราชบุรี
บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ 24M ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 17 ของหุ้นทังหมด
้
โดย 24M
เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อการวิจยั และพัฒนาการผลิตและจาหน่าย
แบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ที่ใช้ เทคโนโลยี การผลิตแบบใหม่โดยจะลด
ระยะเวลาและต้ นทุนในการผลิตแบตเตอรี่ เพื่ อนามาพัฒนาประยุกต์ใช้ เป็ นระบบกักเก็บไฟฟ้ า
สารองสาหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริ มสร้ างความมัน่ คงในระบบจ่ายไฟฟ้ าและระบบ
เชื่อมโยง ซึง่ ถือเป็ นธุรกิจต่อเนื่องด้ านพลังงานของบริ ษัท

พฤศจิกายน2557
27 พฤศจิกายน 2557

บริ ษั ท จดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ นบริ ษั ท มหาชนจ ากัด และเปลี่ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ท โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
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วัน เดือน ปี
ธันวาคม 2557

เหตุการณ์ สาคัญ

5 ธันวาคม 2557*

บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้น NL1PC จากบริ ษัท พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮลดิ ้ง จากัด (“PTTIH”) ใน
สัดส่วนร้ อยละ 40 ของหุ้นทังหมด
้
โดย NL1PC เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นใน สปป. ลาว และ
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังน ้า

หมายเหตุ : * โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติ มในหัว ข้ อ “ส่วนที่ 2.3.14 รายการระหว่างกัน ข้ อ 14.1.1 รายการระหว่า งกันของบริ ษัท กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง”)

1.4

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
แผนภาพแสดงโครงสร้ างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
49.10

48.89

74.00
26.00

%
CUP-1
MW
,039 MW
1,340 ton/h
2,080 m3/h

m3/h

• โรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้ อนร่ วม
• IPP: ลูกค้ า กฟผ. %

226 MW

890 ton/h

720 m3/h

ประเ ท: โคเจนเนอเรชัน่
SPP(non-firm): อุตสาหกรรม(หลัก), กฟ .(รอง)

CUP-2
113 MW
339 MW 1,340 ton/h 2,000 m3/h

170 ton/h

510 m3/h

ประเ ท: โคเจนเนอเรชัน่
SPP(non-firm): อุตสาหกรรม(หลัก), กฟ .(รอง)

CUP-3
TSE

60%

GPSC 100%

GPSC 40%
GPSC

100%
5 MW

(CHPP)
12,000 RT

(TSR)
100%

VSPP: กฟน.(ไฟฟ้า), ธพส. (น ้าเย็น)

IRPC

51%
49%

(IRPCCP)
300 ton/h

SPP(firm): กฟ .(หลัก), IRPC(รอง)

125 MW

(NNEG)
30 ton/h

SPP(firm): กฟ .(หลัก), อุต นวนคร(รอง)

8%
2%

25%

GPSC

25%
25%

15%

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

SCOD: 2561

(BIC)
20 ton/h
20 ton/h

17 MW
17 MW

SPP(firm): กฟ .(หลัก), อุต บางปะอิน(รอง)

RAC
PAI Inter

20%
12.5%
7.5%
5%

MW
VSPP: กฟ .

(SSE1)
%

(XPCL)
1,285 MW

100%
(SSA)

North Bridge Venture Partners 19%
Charles River Ventures
19%

GPSC

Kyocera
Others

GPSC 40%
HEC
40%
POSCO 10%
EDL
10%

17%
11%
34%

24M Technologies, Inc.
(24M)
(NL1PC)
65 MW
ลกค้ า EDL 100%

กาลังการ ลิตไฟฟ้ า
กาลังการ ลิตไอน ้า
กาลังการ ลิตน ้าเย็น
กาลังการ ลิตน ้าเพื่ออุตสาหกรรม
ยังไม่เริ่ มดาเนินการเชิงพา ิชย์

(RPCL)
,400 MW
IPP: ลกค้ า กฟ .

(BSA)

SCOD: 2560

65%

IEAT
Others

GPSC

Ph.1 Ph.2

CK Power

SCOD: 2559

30%

30%

EDL
EGCO
BECL
PT

NSC (GPSC) 25%

ลกค้ า กฟ . %, EDL 4%

RATCHGEN 40%
NNCL
30%

GPSC

(NSC)
CK

770 m3/h

ประเ ท: ไฟฟ้าและไอน ้าเชื่อมโยงกับ CUP-1
ลูกค้ าอุตสาหกรรม %

PTT
25%
PTTGC 25%
PTT ICT 25%

SCOD: 2562

240 MW

SCOD: 2560

GPSC

280 ton/h

GPSC 25%

%
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รายละเอียดการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริ ษัทร่วม และเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สัดส่ วน
การถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
เข้ าซือ้ หุ้น
(ทางตรง+
(บาท)
จาก
ทางอ้ อม)
(ร้ อยละ)

ชื่อบริษัท

บริษัทย่ อย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จากัด

บริษัท นที ซินเนอร์ ยี่ จากัด
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด(1)
( ษ ่วม ้ ม)
บริษัท ไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จากัด
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ 1 จากัด(2)
( จ คว คม ่วม
้ ม)
บริษัท ไฟฟ้าน ้าลิก 1 จากัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จากัด

CHPP

500,000,000

100

NSC
XPCL

4,200,000,000
26,861,000,000

100
25

โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมกับความเย็น
(Combined Heat and Power with
District Cooling Power Plant)
PTTER บริษัทลงทุนใน XPCL
โรงไฟฟ้าพลังน ้า

IRPC-CP 3,362,300,000

51

IRPC

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power Plant)

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

40
40

ปตท.
-

บริษัทลงทุนใน SSE1
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

NL1PC USD 37,200,000
NNEG 1,002,000,000

40
30

PTTIH
ปตท.

โรงไฟฟ้าพลังน ้า
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power Plant)
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่
(Cogeneration Power Plant)

TSR
SSE1

ปตท.

บริษัทร่ วม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จากัด

BIC

1,370,000,000

25

ปตท.

เงินลงทุน
บริษัท บิซิเนส เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด(3)

BSA

2,000,000

25

-

บริษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด
24M Technologies, Inc.

SSA
24M

5,000,000
USD 50,118,000

25
17

-

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด

RPCL

7,325,000,000

15

ปตท.

หมายเหตุ :

(1)
(2)
(3)

ธุรกิจหลัก

XPCL เป็ นบริษัทร่วมทางอ้ อมที่จดั ตังขึ
้ ้นใน สปป.ลาว ซึง่ บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 25 ผ่าน NSC
SSE1 เป็ นกิจการที่ควบคุมร่วมกันทางอ้ อม ซึง่ บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 40 ผ่าน TSR
บริษัทถือหุ้นบุริมสิทธิใน BSA โดยมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 4 หุ้น ต่อ 1 เสียง

ส่วนที่ 2.2.1 หน้ า 9

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ลักษณะงานที่เป็ นการ Outsourcing
ของกลุม่ ปตท.
บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม่ ปตท.
วิจยั และพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อพัฒนา
ประยุกต์ใช้ เป็ นระบบกักเก็บไฟฟ้า
สารองสาหรับภาคอุตสาหกรรมและ
การเสริมสร้ างความมัน่ คงในระบบ
จ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง
โรงไฟฟ้าพลังความร้ อนร่วม
(Combined Cycle Power Plant)

จ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่ วม จากัด (Combined Heat and Power Producing Company Limited: CHPP)
CHPP จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า และน ้าเย็นจาก
โรงไฟฟ้ าพลังงานร่ วมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant) โดยใช้ ก๊าช
ธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ่ทศี่ นู ย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 CHPP มีทนุ จดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และมีทนุ ชาระแล้ ว 316,220,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
6.3244 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนชาระแล้ ว (ซึง่ ได้ มาจากการเข้ าซื ้อหุ้นจาก ปตท.)
บริษัท นที ซินเนอร์ ย่ ี จากัด (Natee Synergy Company Limited: NSC)
NSC จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนใน XPCL ซึ่งพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี ที่ สปป.ลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 NSC มีทนุ จดทะเบียน 4,200,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 42,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีทนุ ชาระแล้ ว 2,442,375,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 2,822,500 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาทและหุ้นสามัญ 39,177,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละประมาณ 55.14 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
ของทุนชาระแล้ ว (ซึง่ ได้ มาจากการเข้ าซื ้อหุ้นจาก PTTER)
บริษัทร่ วมทางอ้ อม
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด (Xayaburi Power Company Limited: XPCL)
XPCL จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2553 เพื่อดาเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังน ้าไซยะบุรี
ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นลาน ้าโขงห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ 100 กิโลเมตร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม2557 XPCL มี ทุน จดทะเบี ย น 26,861,000,000 บาท แบ่ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ
2,686,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และมีทนุ ชาระแล้ ว 9,324,500,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
675,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามัญ 950,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.71 บาท โดย NSC ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนชาระแล้ ว ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 168,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และ
หุ้นสามัญจานวน 237,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.71 บาท โดยมีผ้ ถู ือหุ้นหลักอื่น ได้ แก่ บริ ษัท ช.การช่าง จากัด
(มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 30 EDL ถือหุ้นร้ อยละ 20 บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 12.5 บริ ษัท
ทางด่วนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 7.5 และบริ ษัท พีที จากัดผู้เดียว ถือหุ้นร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ ว
บริษัท ไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด (IRPC Clean Power Company Limited: IRPC-CP)
IRPC-CP จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า และไอน ้า
จากโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โดยใช้ ก๊ า ชธรรมชาติ เ ป็ นเชื อ้ เพลิง ตัง้ อยู่ที่ ต าบล
เชิงเนิน อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 IRPC-CP มีทนุ จดทะเบียน 3,362,300,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 336,230,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และมีทุนชาระแล้ ว 1,515,575,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น
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มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามัญ 246,230,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.5 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 ของ
ทุนชาระแล้ ว (ซึง่ ได้ มาจากการเข้ าซื ้อหุ้นจาก IRPC) ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 45,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
และหุ้นสามัญจานวน 125,577,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.5 บาท และ IRPC ถือหุ้นร้ อยละ 49 ของทุนชาระแล้ ว
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริษัท ไทย โซล่ าร์ รีนิวเอเบิล จากัด (Thai Solar Renewable Company Limited: TSR)
TSR จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นทังหมด
้
(Holding Company)
ใน SSE1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 TSR มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว 583,333,400 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
58,333,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุนชาระแล้ ว (ซึ่งได้ มาจากการ
เข้ าซื ้อหุ้นจาก ปตท.) และบริ ษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 60 ของทุนชาระแล้ ว
กิจการที่ควบคุมร่ วมทางอ้ อม
บริษัท สยาม โซล่ าร์ เอ็นเนอร์ ย่ ี 1 จากัด (Siam Solar Energy 1 Company Limited: SSE1)
SSE1 จดทะเบียนจัดตังขึ
้ น้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิ จผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการอยูใ่ นจังหวัดสุพรรณบุรี 6 โครงการ และจังหวัดกาญจนบุรี 4 โครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SSE1 มีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ ว 1,800,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญ 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยมี TSR เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนชาระ
แล้ ว
บริษัท ไฟฟ้านา้ ลิก 1 จากัด (Nam Lik 1 Power Company Limited: NL1PC)
NL1PC จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ า
พลังน ้าที่ สปป.ลาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 NL1PC มีทนุ จดทะเบียน 37,200,000 เหรี ยญสหรัฐ แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 3,720,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 เหรี ยญสหรัฐ และมีทนุ ชาระแล้ ว 8,850,000 เหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
40 ของทุนชาระแล้ ว (ซึง่ ได้ มาจากการเข้ าซื ้อหุ้นจาก PTTIH) ผู้ถือหุ้นหลักอื่น ได้ แก่ บริ ษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด จาก
ประเทศไทย ถือหุ้นร้ อยละ 40 บริ ษัท พอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จากัด จากประเทศเกาหลีใต้ ถือหุ้นร้ อยละ
10 และ EDL ถือหุ้นร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จากัด (Nava Nakorn Electricity Generating Company Limited: NNEG)
NNEG จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า และไอน ้าจาก
โรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โดยใช้ ก๊าชธรรมชาติ เป็ นเชือ้ เพลิง ตัง้ อยู่ในเขตส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 NNEG มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว 1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
100,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ ว (ซึ่งได้ มาจากการ
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เข้ าซื ้อหุ้นจาก ปตท.) ผู้ถือหุ้นหลักอื่น ได้ แก่ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 40 และบริ ษัท นวนคร จากัด
(มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ ว
บริษัทร่ วม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จากัด (Bangpa-In Cogeneration Company Limited: BIC)
BIC จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า และไอน ้าจาก
โรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โดยใช้ ก๊าชธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 BIC มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว 1,370,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
137,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนชาระแล้ ว (ซึ่งได้ มาจากการ
เข้ าซื ้อหุ้นจาก ปตท.) ผู้ถือหุ้นหลักอื่น ได้ แก่ บริ ษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 65 การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้ อยละ 8 และบุคคลธรรมดาถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 2 ของทุนชาระแล้ ว
เงินลงทุน
บริษัท บิซิเนส เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด (Business Services Alliance Company Limited: BSA)
BSA จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็ นการ
Outsourcing ของกลุ่ม ปตท. BSA เป็ นบริ ษัทที่ถือหุ้นโดย PTTUT เดิม ดังนัน้ ภายหลังการควบรวมกิจการระหว่าง
PTTUT และ IPT บริ ษัทจึงได้ เข้ าถือหุ้นใน BSA แทน PTTUT
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 BSA มีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ ว 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 50,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หุ้นบุริมสิทธิ 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 โดยบริ ษัทถือหุ้นบุริมสิทธิ์ในสัดส่วนร้ อยละ
25ของทุนชาระแล้ ว ผู้ถือหุ้นหลักอื่น ได้ แก่ ปตท. ถือหุ้นร้ อยละ 25 PTTGC ถือหุ้นร้ อยละ 25 และบริ ษัท พีทีที ไอซีที
โซลูชนั่ ส์ จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 25 ของทุนชาระแล้ ว
บริษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด (Sport Services Alliance Company Limited: SSA)
SSA จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจบริ หารกิจการฟุตบอลของกลุ่ม
ปตท.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SSA มีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ ว 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท โดย BSA ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนชาระแล้ ว
24M Technologies, Inc. (24M)
24M จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่จัดตังขึ
้ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
ค้ นคว้ าและพัฒนาแบตเตอรี่ ด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่ อเป็ นระบบกักเก็ บไฟฟ้ าสารองสาหรั บ ภาคอุตสาหกรรมและการ
เสริ มสร้ างความมัน่ คงในระบบจ่ายไฟฟ้ าและระบบเชื่อมโยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 24M มีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ ว 50,118,000 เหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 17 ผู้ถือหุ้นหลักอื่น ได้ แก่ North Bridge Venture ถือหุ้นร้ อยละ 19 Charles River Ventures ถือหุ้นร้ อย
ละ 19 Kyocera ถือหุ้นร้ อยละ 11 และผู้ถือหุ้นอื่นอีกร้ อยละ 34 ของทุนชาระแล้ ว
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บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด (Ratchaburi Power Company Limited: RPCL)
RPCL จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ า
พลังความร้ อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) โดยใช้ ก๊าชธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 RPCL มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว 7,325,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
73,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 15 ของทุนชาระแล้ ว (ซึ่งได้ มาจากการ
เข้ าซื ้อหุ้นจาก ปตท.) ผู้ถือหุ้นหลักอื่น ได้ แก่ บริ ษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 25 พีเอไอ อินเตอร์ เนชั่น
แนล เพาเวอร์ (เมาริ เชียส) แอลทีดี จากประเทศเมาริ เชียส ถือหุ้นร้ อยละ 25 ชูบุ อิเล็คทริ ค เพาเวอร์ คอมปะนี อินเตอร์
เนชัน่ แนล บี.วี จากประเทศเนเธอร์ แลนด์ ถือหุ้นร้ อยละ 15 โตโยต้ า ทูโช คอร์ ปอเรชัน่ จากประเทศญี่ปนุ่ ถือหุ้นร้ อยละ 10
และบริ ษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว
1.5

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ได้ แก่ ปตท. ถือหุ้นร้ อยละ 30.10 PTTGC ถือหุ้นร้ อยละ 30.31 TP ถือหุ้นร้ อยละ 27.71
และ TOP ถือหุ้นร้ อยละ 11.88 ของทุนชาระแล้ ว ซึ่งผู้ถือหุ้นทังหมดเป็
้
นบริ ษัทในกลุม่ ปตท.ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั บริ ษัทมีการ
ดาเนินธุรกิจปกติกบั กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น การขายไฟฟ้ าและไอน ้าให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ปตท. รวมถึงการซื ้อ
ก๊ าซธรรมชาติจาก ปตท. เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการกาหนดกลยุทธ์ ในการเติบโตไปพร้ อมกับการขยายธุรกิจของ
บริ ษัทในกลุม่ ปตท. (Growth along with PTT Group)
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