
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขาย 

ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม 

 

 

ระยะเวลาจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนระหว่าง 

วนัจนัทรท่ี์ 30 กนัยายน 2562 ถึง วนัศกุรท่ี์ 4 ตลุาคม 2562 
(เฉพาะวนัท าการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเท่านัน้) 

สิ่งที่แนบมาด้วย 1 
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ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่  555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุักร  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-140-4600 
โทรสาร 02-140-4601 
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000411 
เว็บไซต์ http://www.gpscgroup.com/ 

 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถอืหุ้นท่ีมีมติอนุมัติการจดัสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุน 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท:  การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2562  
การประชมุใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้น:  การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2562  

 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2562 ของบริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว  ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) จ านวนไม่เกิน 1,321,428,571 หุ้น 
ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสดัส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering)  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 56 บาท  

และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุติัวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
(Record Date) ในวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยก าหนดอัตราการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่อัตรา 1 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ  
0.8819 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และก าหนดวนัจองซือ้และ
ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตัง้แต่วันที่ 30 กนัยายน 2562 และวนัที่ 1-4 ตุลาคม 2562 (รวมทัง้สิน้ 5 วันท าการ)  
ซึง่มีรายละเอียดการเสนอขายและจดัสรรดงันี ้

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียนเดิม : 14,983,008,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,498,300,800 หุ้น        
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทนุจดทะเบียนภายหลงัการเพิ่มทนุ : 28,197,293,710 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,819,729,371 หุ้น        
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มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทนุช าระแล้วเดิม : 14,983,008,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,498,300,800 หุ้น       
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทุนที่ จ ะช าระ เพิ่ มส าห รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (กรณีที่ผู้
ถือหุ้ นเดิมมีการจองซือ้หุ้ นสามัญ
เพิ่มทนุครบทัง้จ านวน) 

: ไม่เกิน 13,214,285,710 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 
1,321,428,571 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ทุนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 
(กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมมีการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวน) 

: ไม่เกิน  28,197,293,710 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 
จ านวน 2,819,729,371 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จดัสรร : ไม่เกิน 1,321,428,571 หุ้น 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 56 บาทต่อหุ้น 

อตัราสว่นการจดัสรรหุ้น : 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 0.8819 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

วิธีการจดัสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,321,428,571  หุ้ น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้ นในราคาเสนอขายหุ้ นละ 56 บาท ในอัตราส่วน 
การจองซือ้เท่ากับ 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 0.8819 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในการ
ค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่ว หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้น
สามญัสว่นที่เหลอืทิง้ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของ

ตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้น (Oversubscription) ได้ โดยหากมีหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนในรอบแรก
แล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงความ
จ านงจองซือ้เกินสดัส่วนตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถงึผู้ ถือหุ้นเดิมที่
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น ในราคาเดียวกันกับหุ้ นที่ ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ 
จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่า 
จะไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีก
ต่อไป 
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4. การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในครัง้นี ้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี 
ได้แก่  

4.1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุตามสทิธิหรือน้อยกว่าสทิธิที่ได้รับจดัสรร ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิหรือน้อยกว่าสทิธิที่ได้รับจดัสรรจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวนที่จองซือ้  

4.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ ถือหุ้นที่มีการจองซือ้เกินกว่าสิทธินัน้จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุในคราวเดียวกนักบัการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามสทิธิ 

โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
แล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลอืดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสทิธิตามสดัสว่น
การถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงผู้ ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ในราคาเดียวกนักบัหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามสทิธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกมี
จ านวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสทิธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม ที่ช าระค่าจองซือ้หุ้นดังกลา่วทัง้หมดทุกรายตามจ านวนที่
แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสทิธิ 

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกมีจ านวน
น้อยกว่าหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสทิธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลอืดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สทิธิตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

(ก)  จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสดัสว่นการถือ
หุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูด้วยจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เหลอืจากการจัดสรร
ตามสิทธิในรอบแรก จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ
จดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่จะได้รับจากการจดัสรรจะไม่
เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นแล้ว 
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ตัวอย่าง 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดจ านวน 5,000 หุ้น หัก หุ้นสามญัเพิ่มทนุจัดสรรตามสทิธิหรือน้อยกว่าสทิธิตามที่ผู้
ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซือ้จ านวน 4,100 หุ้น คงเหลอืหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 900 หุ้น 
การจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรก 

ผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ท่ีได้รับจัดสรร 
ตามสทิธ ิ

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ท่ีจองซือ้ (หุ้น) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ท่ีได้รับจัดสรรตาม
สทิธิ หรือน้อยกว่า

สทิธิ 
ตามสทิธหิรือ
น้อยกว่าสทิธ ิ

เกนิสทิธิ 

ผู้ถือหุ้น ก 35% 1,750 1,750 315 1,750 
ผู้ถือหุ้น ข 20% 1,000 1,000 500 1,000 
ผู้ถือหุ้น ค 20% 1,000 100 - 100 
ผู้ถือหุ้น ง 15% 750 750 200 750 
ผู้ถือหุ้น จ 10% 500 500 - 500 
รวม 100% 5,000 4,100 1,015 4,100 

การค านวณการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับจดัสรรเกินสทิธิรอบที่ 1 จากหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอื
จ านวน 900 หุ้น 

การจดัสรรหุ้นสว่นเกินให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นรอบที ่1 

ผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ท่ีได้รับจัดสรร 
ตามสทิธ ิ

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ท่ีจองซือ้ (หุ้น) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ท่ีได้รับจัดสรรเกนิ
สทิธิ (รอบท่ี 1) 

ตามสทิธหิรือ
น้อยกว่าสทิธ ิ

เกนิสทิธิ 

ผู้ถือหุ้น ก 35% 1,750 1,750 315 35% x 900 = 315 
ผู้ถือหุ้น ข 20% 1,000 1,000 500 20% x 900 = 180 
ผู้ถือหุ้น ค 20% 1,000 100 - - 
ผู้ถือหุ้น ง 15% 750 750 200 15% x 900 = 135 
ผู้ถือหุ้น จ 10% 500 500 - - 
รวม 100% 5,000 4,100 1,015 630 

 
สรุปจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับจดัสรรตามสทิธิหรือน้อยกว่าสทิธิ และจดัสรรเกินสทิธิรอบที่ 1 

ผู้ถือหุ้น 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับจดัสรร (หุ้น) 

รวมหุ้นท่ีได้รับการ
จัดสรร 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ท่ีจองซือ้ (หุ้น) 

ตามสทิธหิรือ 
น้อยกว่าสทิธ ิ

เกนิสทิธิ  
(รอบท่ี 1) 

เกนิสทิธิ  
(คงเหลือ) 

ผู้ถือหุ้น ก 1,750 315 2,065 - 
ผู้ถือหุ้น ข 1,000 180 1,180 320 
ผู้ถือหุ้น ค 100 - 100 - 
ผู้ถือหุ้น ง 750 135 885 65 
ผู้ถือหุ้น จ 500 - 500 - 
รวม 4,100 630 4,730 385 
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(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะท าการจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
จองซือ้เกินสทิธิของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คูณด้วยจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ (ก)  
จะได้เป็นจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณี
ที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ โดยจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ดงักลา่วอีกต่อไป 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ 
ผู้ ถือหุ้นรายใด (รวมถงึบคุคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของ 
ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว) ถือหุ้นของบริษัทฯ  ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ ถือหุ้น
รายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ 

2. ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้ นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทฯ 

และในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิ 
(Oversubscription) บริษัทฯ จะด าเนินการขออนมุติัการลดทนุจดทะเบียน โดยตดัหุ้นที่ไม่ได้จดัสรรดงักลา่วต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นต่อไป  

5. วันก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

วนัที่ 4 กนัยายน 2562 (“วนัก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้น”) 

6. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ระหว่างวันที่ 30 กนัยายน 2562 และวนัที่ 1 - 4 ตลุาคม 2562 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ภายในเวลา  09.00 น. ถึง 
15.30 น. หรือภายในเวลาท าการของตัวแทนรับจองซือ้ (เฉพาะวันท าการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”))  
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6.2 สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ตวัแทนรับจองซือ้”) 
ฝ่ายปฏิบติัการ ชัน้ 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภัทร 1 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
สอบถามข้อมลู ติดต่อ 02-165-5555 กด 2 และกด 4 ได้ทกุวนัระหว่างเวลา 08.00 น. ถงึ 18.00 น.  

 

7. วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนให้ถกูต้องครบถ้วน
และชดัเจน โดยระบจุ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซือ้ตามสทิธิตามจ านวนที่แสดงไว้ในใบรับรอง
สทิธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (สิง่ที่แนบมาด้วย 3) และ
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ต้องการจองซือ้เกินกว่าสทิธิ ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ต่อใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบบัเท่านัน้ พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ และช าระเงินค่าหุ้นเต็มตาม
จ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้น้อยกว่าสิทธิหรือตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิที่
ได้รับจดัสรร (ถ้ามี) โดยช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และย่ืนเอกสารประกอบการจองซือ้ไปยงัสถานที่รับจองซือ้หุ้ น
และรับช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในวนัและเวลาที่รับจองซือ้ (ตามที่ระบุในข้อ 6) ทัง้นีห้ากมูลค่ารวมของจ านวน
หุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนมีจ านวนน้อยกว่าหรือมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ โดยตวัแทนรับจองซือ้
ได้รับช าระ บริษัทฯ โดยตัวแทนรับใบจองซือ้ขอสงวนสทิธิที่จะยดึถือตามจ านวนเงินที่บริษัทฯ โดยตวัแทนรับจองซือ้ได้รับ
ช าระ และจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามจ านวนเงินดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นรายนัน้ๆ  ทัง้นีต้ัวแทนในการรับจองซือ้ไม่เปิด
ช่องทางการใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Digital subscription ของบริษัทศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ากดั   

ทัง้นี ้ให้ผู้จองซือ้กรอกรายละเอียดและยื่นใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้ 

เมื่อผู้จองซือ้ยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้แก่ตวัแทนรับจอง
ซือ้ ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้ให้ค ารับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทัง้ลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนัน้ 
(ไม่ว่าผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกข้อมลู รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผู้ รับมอบอ านาจ หรือตัวแทนซึ่ง
รวมถึงบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล 
รายละเอียด หรือลายมือช่ือดงักลา่วผิดพลาด ไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้ขอ
สงวนสทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น และบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสยีหาย หรือความสญูเสยีที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหากมีการจัดสรรหุ้นโดยบริษัทฯ หรือด าเนินการใดๆ 
ของบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้ภายใต้ข้อความที่ระบไุว้ในส่วนที่ 1 ของหนงัสอืแจ้งการจัดสรรหุ้นนี ้โดยผิดพลาด
หรือเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซือ้ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับจองซือ้
รับผิดชอบในความเสยีหายหรือสญูเสยีใดๆ ทัง้สิน้ และบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหาย 
หรือความสญูเสยีที่เกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
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7.1 การช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(1) ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต้องช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้โดย  

(ก) ช าระเงินค่าจองซือ้ด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพ่ือลูกค้าจองซือ้
หลักทรัพย์” Comp Code. 32378 โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ตัง้แต่เวลา 9.00 – 15.30 น.  
(หรือเวลาท าการของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวนัที่ 30 กนัยายน 2562 -  
4 ตลุาคม 2562  

(ข) ช าระเงินค่าจองซื อ้ โดยวิธีออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  ผ่านระบบ Bill Payment ที่  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน ) ทุกสาขาทั่ วป ระ เทศ โดยขีดค ร่อมสั่งจ่ ายในนาม  
“บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพ่ือลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” Comp Code. 32378 
โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ตัง้แต่เวลา 9.00 – 15.30 น. (หรือเวลาท าการของธนาคารกสกิรไทย 
จ ากัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวันที่  30 กันยายน 2562 - 2 ตุลาคม 2562 โดยการน าฝาก  
เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ซึง่จะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 2 ตลุาคม 2562 และสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท าการถดัไปเท่านัน้ โดยก าหนดให้ผู้จองซือ้หุ้น
สัง่จ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 1 ฉบบั ต่อใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบเท่านัน้ 

(ค) ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ น  
(Bill Payment Form) (สิ่งที่แนบมาด้วย 4) และน าส่งให้แก่เคาน์เตอร์ของธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 
(มหาชน) พร้อมกับการช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุข้างต้นตามข้อ (ก) และ (ข)  โดยระบขุ้อมูล
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ซึง่รวมถงึ ชื่อผู้จองซือ้ เลขที่อ้างอิง 1 (ซึง่ได้แก่ เลขที่บตัรประชาชน 
หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้) เลขที่อ้างอิง 2  
(ซึง่ได้แก่ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั โดยสามารถตรวจสอบจากใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ (สิง่ที่แนบมาด้วย 3) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั) หมายเลข 02-009-9999 และโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่ติดต่อได้ของผู้น าฝากไว้ที่แบบฟอร์ม Bill Payment  

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ประสงค์จะจองซือ้ ต้องแนบหลกัฐานแบบฟอร์มการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น 
(Bill Payment Form) ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารที่ใช้
ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมายงัตวัแทนรับจองซือ้ ตามที่ระบใุนข้อ 7.2 

(ง) บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าจอง
ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (จ านวนเงินที่ตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุต้องได้รับเท่ากับยอด
จองซือ้เต็มจ านวน) 

(2) กรณีช าระด้วยเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุประเภทนิตบิุคคล
เท่านัน้  
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(ก) ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุประเภทนิติบคุคลสามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยการโอน
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสัง่จ่าย ชื่อบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือลูกค้าจองซือ้หลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 028-8-04088-5  ประเภท กระแสรายวัน ธนาคาร

กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้ได้
ตามเวลาเปิดรับการโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ของแต่ละธนาคาร ของวันที่ 30 กนัยายน 
2562 - 4 ตลุาคม 2562 (ภายในวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์) 

(ข) หากผู้จองซือ้ได้ท าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเพื่อช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเรียบร้อยแล้ว 
ให้น าสง่หลกัฐานการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและเอกสารที่ใช้
ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมายงัตวัแทนรับจองซือ้ ตามที่ระบใุนข้อ 7.2  

(ค) บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการรับโอนบาทเนตปลายทางให้แก่ผู้จองซือ้ 
(จ านวนเงินที่ตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต้องได้รับเท่ากบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

(3) การช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ 
ATS) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ค าว่า “ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน)” ภายใต้หนงัสอืแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนี ้
หมายถงึ ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากดั (มหาชน) ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์/สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอยู่กับ
บริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) หรือบุคคลซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) จะพิจารณาให้เป็น
ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากดั (มหาชน) 

(ก) การช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer 
System หรือ ATS) จะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ 
ภัทร จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโดย
อตัโนมติั และระบบการโอนเงินอตัโนมติัดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 

(ข) ตวัแทนรับจองซือ้อาจก าหนดรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับลกูค้าของตน 

(4) ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้น าส่งใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีรายละเอียด
ครบถ้วน และมิได้ช าระเงินค่าจองซือ้ตามวนั เวลา และวิธีที่ก าหนด บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับจองซือ้จะถือ
ว่าผู้ ถือหุ้นรายนัน้สละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

(5) บริษัทฯ โดยตวัแทนรับจองซือ้ งดรับช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นเงินสด 

(6) บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ขอสงวนสิทธิไม่รับช าระค่าจองซือ้หุ้นผ่านทางตู้  ATM หรือผ่านทางออนไลน์ 
หรือ Application 

(7) บริษัทฯ โดยตวัแทนรับจองซือ้จะไม่รับเอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ทางไปรษณีย์ 
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(8) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ 1 ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ ต่อ 1 ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทนุเท่านัน้ ยกเว้น บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ จ ากัด 

(9) หากผู้จองซือ้ไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ หรือตวัแทนรับจองซือ้ก าหนด บริษัทฯ โดยตวัแทนรับจองซือ้ 
ขอสงวนสทิธิที่จะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักลา่ว 

(10) บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดเก่ียวกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทนุ วิธีการจองซือ้ และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นีเ้พื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

7.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสทิธิให้ครบจ านวนก่อน จงึจะมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสทิธิที่ได้รับจดัสรร 

7.2.1 การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Hard Copy) 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบอ านาจจะต้องน าเอกสารที่ใช้ในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดงัต่อไปนี ้พร้อมช าระเงิน
เต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  
ที่ได้รับจัดสรร ไปติดต่อตัวแทนรับจองซือ้ตามที่อยู่ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในข้อ 7.1  
(แล้วแต่กรณี) 

(1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน (สิง่ที่แนบมาด้วย 2)  

บริษัทฯ จะท าการจัดส่งใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 4 กนัยายน 2562 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะน าสง่ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) ที่ระบรุายละเอียดข้อมลูของผู้ ถือหุ้นบางสว่นไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุแล้ว 
ซึง่จดัสง่โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 4 กนัยายน 2562 
ทัง้นี ้ให้ผู้จองซือ้กรอกรายละเอียดที่เหลอืให้ถกูต้องและครบถ้วน  

ทัง้นี ้ให้ผู้จองซือ้ตรวจสอบความถกูต้องของรายละเอียดที่ได้ระบไุว้แล้วในใบจองซือ้ที่ได้รับ หากพบว่าข้อมูล
ไม่ถกูต้องให้แก้ไขและกรอกรายละเอียดที่ถกูต้องด้วยตนเองในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่แนบมาด้วย 2) 

ผู้ ถือหุ้นต้องระบจุ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซือ้ตามสทิธิตามจ านวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรอง
สิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (สิ่งที่แนบมาด้วย 3) และจ านวนหุ้ น 
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ที่ต้องการจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนาม 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ให้ผู้จองซือ้กรอกรายละเอียดและย่ืนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1 ฉบบัเท่านัน้  

(2) ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  (สิง่ที่แนบมาด้วย 3)  

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดย ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์  ในฐานะนายทะเบียนของ
บริษัทฯ และได้จดัส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี  ้ซึง่จะระบจุ านวนหุ้น
สามญัเพิ่มทนุที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสทิธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

(3) หลกัฐานการช าระเงิน 

หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ (ฉบับจริง) ซึ่งรวมถงึ Bill Payment ทัง้ในสว่นที่จองซือ้
ตามสทิธิรวมกบัสว่นที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการช าระค่าจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้แต่ละ
ประเภท โดยพิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบใุนข้อ 7.1 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จะน าส่ง Bill Payment ที่ระบุรายละเอียดข้อมูลของผู้ ถือหุ้ น
บางส่วนไว้ในใบ Bill payment แล้ว ซึง่จดัสง่โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ 
ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น  ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ทัง้นีใ้ห้ผู้ จองซือ้
กรอกรายละเอียดที่เหลอืให้ถกูต้องและครบถ้วน  

ทัง้นีใ้ห้ผู้จองซือ้ตรวจสอบความถกูต้องของรายละเอียดที่ได้ระบไุว้แล้วใน Bill Payment ที่ได้รับ หากพบว่า
ข้อมลูไม่ถกูต้องให้แก้ไขและกรอกรายละเอียดที่ถกูต้องด้วยตนเองใน Bill Payment (สิง่ที่แนบมาด้วย 4) 

(4) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจด าเนินการแทน 

หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตน 
และ/หรือ ส าเนาบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง (สิง่ที่แนบมาด้วย 5) 

(5) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะน าหลกัทรัพย์ฝากเข้า
บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้  

ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ( Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ในนามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้
ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” (สิง่ทีแ่นบมาด้วย 6) 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 หน้า 11 

 

และแบบสอบถามส าหรับตรวจสถานะ FATCA เฉพาะนิติบคุคล (สิง่ที่แนบมาด้วย 7) เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย์ 

(6) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือส าเนา Bank Statement ส าหรับบญัชี
กระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร ซึ่งได้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเป็นเอกสาร
ประกอบการคืนค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ที่มีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซือ้ด้วยวิธีการโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ ส าหรับ
สว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ หรือผู้ ถือหุ้นจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุมาเกินมลูค่าหุ้นที่ตนได้รับการจดัสรร โดยชื่อเจ้าของบญัชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของ
ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสทิธิที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุเท่านัน้ (เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด 
(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ยโูอบี 
จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน),ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) หรือ ธนาคาร 
เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้)  

(7) เอกสารประกอบการแสดงตน  

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซือ้หุ้ นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงค าสั่งอนุญาตจากศาล ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง) โดยลายมือช่ือนัน้ต้องตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ซึง่ท าให้ชื่อ-นามสกลุไม่ตรงกบัชื่อผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ในวันที่ 4 กันยายน 2562 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ซึง่ออกโดย ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (สิ่งที่แนบมาด้วย 3) ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
ยืนยนัการเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ เป็นต้น พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  

บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส า เนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยลายมือชื่อนัน้ ต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  กรณีผู้ จองซือ้ เป็นผู้ เยาว์  
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(อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ซึง่รวมถงึค าสัง่อนญุาตจากศาล 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)  
ที่ยังไม่หมดอาย ุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยลายมือชื่อนัน้
ต้องตรงกบัลายมือช่ือในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรองของบริษัท (Affidavit) ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติ
บุคคลมีภูมิล าเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้ มีอ านาจลงนาม ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือ
เงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิ ติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  
พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอ านาจ  
ลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ต้องตรงกับลายมือชื่อ  
ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดท า
หรือผู้ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่  Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าว  
ได้จดัท า หรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนในวนัจองซือ้ 

นิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน  

ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทนพร้อม
แนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซือ้ที่ระบุไว้
ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้
หรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี ) และประทับตราส าคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตร
ประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทน
ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารที่ใช้
ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ ทัง้นี ้
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เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

7.2.2 การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้)  

ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนสามารถจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ แนะน าการลงทุน หรือ 
Investment Consultant (IC) ของตัวแทนรับจองซือ้ โดยยืนยันการจองซือ้ผ่านโทรศัพท์บันทึกเทปได้  
โดยผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นลูกค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) และได้ผ่าน
ขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ
หรือท าธุรกรรม (Suitability Test) กบัตวัแทนรับจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป และได้จัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน  
(U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับ
ตัวแทนรับจองซือ้แล้ว ทัง้นี  ้ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูล
เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม ยอมรับความเสีย่งในการลงทุน และยินยอมผกูพนัตามหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ต้อง
กรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (Hard Copy)  รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 
ประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยปฏิบติัดงันี ้

 ผู้แนะน าการลงทุนของตัวแทนรับจองซือ้ จะตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ช าระโดยวิธี เงินโอน
อตัโนมติั (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กบัตวัแทนรับจองซือ้ เป็นต้น  

 ผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องยืนยนัทางวาจาว่าได้ศกึษาและรับทราบข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และยินยอมผกูพนัตามหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
ดงักลา่ว  

 ผู้แนะน าการลงทุนของตัวแทนรับจองซือ้ เมื่อรับค ายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป จะบันทึกค าสั่งการจองซือ้ผ่านระบบของตัวแทนรับจองซือ้
ดงักลา่ว โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองผ่านทางโทรศพัท์บันทกึเทป ชื่อผู้แนะน าการลงทุน วนัและ
เวลาบันทึกการจองซือ้ผ่านระบบ โดยผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ผ่านทางโทรศัพท์บนัทึกเทปได้ตามที่ตัวแทนรับจองซือ้ก าหนด ภายในระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญ 
เพิ่มทนุระหว่างวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ถงึวนัที่ 4 ตลุาคม 2562 
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อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถด าเนินการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ
โทรศพัท์บนัทกึเทปได้ ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสามารถท าการจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) 
ตามที่ระบใุนข้อ 7.2.1 ได้ 

7.3 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) 

บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้แก่ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรร 
ไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ หรือผู้ ถือหุ้นจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนมาเกินมูลค่าหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรร  
โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสยีหายใดๆ โดยให้ผู้จองซือ้เลอืกวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้ 

(ก) บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร 
ของผู้ จองซือ้ (เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) , ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ,  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน), 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) , ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด 
(มหาชน), ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ )  
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  
ทัง้นี ้ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกบัชื่อของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเท่านัน้ โดยแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ
ส าเนา Bank Statement ส าหรับบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ระบชุื่อบัญชีซึง่มิใช่ชื่อเดียวกับผู้จองซือ้หุ้นหรือมิได้ระบุรายละเอียด
อย่างครบถ้วน บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ ตามช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น  
ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 4 กนัยายน 2562 ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้)  

(ข) บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยออกเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้หุ้นตามช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น 
ในวนัที่ 4 กนัยายน 2562 และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหุ้น ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมจากการเรียกเก็บเช็คต่างเขต
ส านกัหกับญัชีหรือต่างธนาคาร (ถ้ามี) ผู้จองซือ้หุ้นต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดงักลา่ว 

(ค) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นที่เป็นลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน):  บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ 
จะด าเนินการโอนเงิน เข้าบัญชี ผ่านระบบโอนเงินอัต โนมั ติ  (Automated Transfer System (ATS))  
ของบริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากดั (มหาชน) ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

 
ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้ นให้แก่ผู้ จองซือ้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จองซือ้จะได้รับดอกเบีย้  
จากบ ริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี  โดยค านวณจากจ านวนเงิน ค่าจองซื อ้หุ้ นที่ ไม่ ได้ รับการจัดสรร  
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นับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ จองซือ้ได้รับการช าระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี  
ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองผ่านบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ หรือส่งเช็คหรือแคชเชียร์เช็คคืนเงิน 
ค่าจองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ น ในวันที่  
4 กันยายน  2562 ห รือโอนเงิน ค่าจองซื อ้ เข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซื อ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัต โนมั ติ  
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้เห็นว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว 
ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยชอบและผู้จองซือ้ไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 
อีกต่อไป 

นอกจากนี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจัดสง่เช็ค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บ ริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิด 
ของบริษัทฯ  หรือตวัแทนรับจองซือ้ เช่น ข้อมลูชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ 
บริษัทฯ และตวัแทนรับจองซือ้จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความเสยีหายดงักลา่ว 

บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับการคืนเงินค่าจองซือ้  
หุ้นสามัญเพิ่มทนุ ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุสามารถเลอืกให้บริษัทฯ โดยตวัแทนรับจองซือ้ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้จะด าเนินการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ ถือหุ้นได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก ” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนหุ้นที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วันท าการ
นับแต่วันสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในขณะเดียวกัน บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบันทึก 
ยอดบัญชีจ านวนหุ้ นตามจ านวนหุ้ นที่ผู้ จองซือ้ฝากไว้ ซึ่งในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะสามารถขายหุ้ นที่ ได้รับ  
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้ น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลอืกให้บริษัทฯ โดยตวัแทนรับจองซือ้ด าเนินการตามข้อ 7.4 (1) นี ้ชื่อของผู้จองซือ้จะต้อง
ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้ นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่งมอบหุ้ นดังกล่าว โดยออกใบหุ้ นในนามของ  
ผู้จองซือ้ตามข้อ 7.4 (3) แทน 

ผู้ ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบุรหัสบริษัทหลกัทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลงัใบจอง) ที่ผู้ ถือหุ้ น  
มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้ นที่ได้รับการจัดสรร  
เข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
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จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของหุ้น 
หรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืน  

(2) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  

กรุณากรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ 
ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” (สิ่งที่แนบมาด้วย 6) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้น
ประเภทบคุคลธรรมดา และนิติบคุคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” (สิง่ทีแ่นบมาด้วย 7) ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นประเภทนิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลงนาม
รับรองความถกูต้องของข้อมลู เพื่อน าสง่ให้แก่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้วย  

บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้น  
ที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้
จะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาต  
ให้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้ จองซือ้ต้องการ 
ถอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดงักลา่ว ผู้จองซือ้สามารถ
ติดต่อได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ
ถอนหุ้นตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ก าหนด  

ทัง้นี ้การถอนหุ้ นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลา 
ในการด าเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซือ้ที่น าฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายใน
วนัที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรร
ให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหุ้ น ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้ น
สามัญเพิ่มทุน ซึ่งในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่า  
จะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าท าการ 
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้แทน ซึ่งอาจท าให้ผู้ ถือหุ้ น  
ไม่สามารถขายหุ้นที่จองซือ้ได้ทันทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ 
ในตลาดหลกัทรัพย์ 
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7.5 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

(1) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะได้รับหลกัฐานการจองซือ้ที่ลงช่ือรับจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน เพื่อเป็นหลกัฐานการในการรับจองซือ้หุ้น โดยการจองซือ้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ โดยตัวแทน 
รับจองซือ้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้เป็นที่เรียบร้อย และผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทนุได้สง่ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ และเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ก าหนดในหนงัสอืฉบบันีค้รบถ้วน
และถกูต้องแล้ว 

(2) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลกิการจองซือ้ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทฯ 

(3) บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

(4) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือบริษัทฯ โดยตวัแทนรับจองซือ้
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิด  
ของบริษัทฯ ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและการช าระเงินค่าหุ้นตามที่ก าหนด หรือ
ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซือ้ด้วยวิธีการ
อื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบบันี ้บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้น
รายนัน้สละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดังกลา่ว ดงันัน้ ในการช าระเงินค่าจองซือ้ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระ
เงินค่าจองซือ้ และด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดให้ถกูต้องครบถ้วน 

(5) กรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่น าส่งเอกสารตามที่ก าหนดภายในระยะเวลาการจองซือ้อันเป็นเหตุ 
ให้บริษัทฯ ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้จองซือ้หุ้ นสามัญ 
เพิ่มทุนรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

(6) การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนที่จองเกินกว่าสิทธิของผู้ ถือหุ้ นเดิม (ซึ่งรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258  
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ ถือหุ้นรายดังกล่าว) ตามรายละเอียด
ข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสทิธิ รายใดถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศที่ ทจ. 12/2554 (เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นรายดังกลา่วได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
กิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 
ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ หรือเป็นการกระท าขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ
ระเบียบข้อบังคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ หากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะท าให้สดัส่วน
การถือหุ้ นสามัญของผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนรายใดมีลักษณะตามที่ก าหนดข้างต้น บริษัท ฯ  
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ขอสงวนสทิธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิแต่เพียงบางสว่นให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลอืจากกรณีการ
จดัสรรดงักลา่วต่อไป 

(7) บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุน  
วันจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน สิทธิเงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมูลใดๆ  
ที่เก่ียวข้องกับวิธีการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดังกลา่วของบริษัทฯ 

8. วัตถปุระสงค์ของการเพิ่มทุน  

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ที่แต่ละรายถืออยู่  

ในครัง้นีม้ีผู้จองซือ้เต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทนุได้เป็น จ านวนประมาณ 74,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะน าเงิน

ที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครัง้นีส้ว่นหนึง่ไปช าระคืนหนีเ้งินกู้ระยะสัน้ (Bridge Financing) จากสถาบันการเงินและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ (ซึง่ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)) ที่บริษัทฯ ใช้ในการ

เข้าซือ้กิจการของบริษัท โกลว์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และ เพื่อเป็นการรักษาระดบัอตัราสว่นทางการเงินให้เทียบเคียงได้

กบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยมีโครงสร้างทางการเงิน ที่เหมาะสม และรองรับการลงทนุในโครงการปัจจบุนัและ

โครงการในอนาคต  

ทัง้นี ้แผนการใช้เงินเพิ่มทนุของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจบุนัในการจดัสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

เพิ่มทุนในครัง้นี  ้อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้ นที่มีการจองซือ้และช าระเงินจริงอาจมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้ นที่บริษัทฯ 

ประสงค์จะเสนอขาย (กล่าวคือจ านวน 1,321,428,571 หุ้น) ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 74,000 ล้านบาท  

ในกรณีดงักลา่ว แผนการใช้เงินเพิ่มทนุของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบไุว้ในข้างต้น  

9. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

9.1 การช าระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้ (Bridge Financing) จากสถาบันการเงินและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)) ที่บริษัทใช้ในการเข้าซือ้กิจการของบริษัท โกลว์ 

พลงังาน จ ากดั (มหาชน) จะเป็นการลดภาระดอกเบีย้เงินกู้ให้กบับริษัทฯ 

9.2 เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอ 

ต่อการรองรับการด าเนินงานในโครงการปัจจบุนัของบริษัทฯ และการขยายตวัของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

9.3 เพื่อเป็นการรักษาระดบัอตัราสว่นทางการเงินให้เทียบเคียงได้กบับริษัท ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 

10. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯเร่ิมตัง้แต่ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วได้รับ

การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ
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ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทฯมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี  ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลงัหักภาษี  

ทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และภาระผกูพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กับ

แผนการลงทนุ ความจ าเป็นของการใช้เงินลงทนุและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

11. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหุ้นของบริษัทฯ 

11.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)  
ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัปริมาณการใช้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ ถือหุ้นเดิม
ทุกรายไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้ นของบริษัทฯ แต่หากผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิ 
ตามที่มีอยู่ครบทัง้จ านวนหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อราคาซึง่จะลดลงในอตัราร้อยละ 9.2 โดยสามารถค านวณ
ผลกระทบ ได้ดงันี ้
 
Price Dilution     =  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

   ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
 

Price Dilution    =                                69.68 – 63.27 
                  69.68 

     =  ร้อยละ 9.2 
 
โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น เท่ากบั 

 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่น

การถือหุ้น x จ านวนหุ้นที่เสนอขายเพิม่ทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น) 
        จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นทีเ่สนอขายตามสดัสว่นการถือหุ้น  
 

=  (69.68 x 1,498,300,800) + (56.00 x 1,321,428,571) 
          1,498,300,800 + 1,321,428,571 

= 63.27 บาทต่อหุ้น 
 

หมายเหต:ุ ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 30 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 (ระหว่างวนัที ่13 มิถนุายน – 25 กรกฎาคม 2562 ) (ขอ้มูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
ซ่ึงเท่ากบั 69.68 บาท 
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11.2 ผลกระทบต่อสทิธิการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) 
ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ
การออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุนเลย 
บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิง้
ท าให้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วไม่เปลีย่นแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) 

แต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ ถือหุ้ นอื่นใช้สิทธิ  
จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ  จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)  
จนมีการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้ นบริษัท ฯ 
(Control Dilution) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงประมาณ ร้อยละ 46.9 
โดยสามารถค านวณได้ดงันี ้

 

 
 
 
 
 
 
 

11.3  ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไร (Earnings per share Dilution) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

= จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 
= 1,321,428,571 
 1,498,300,800 + 1,321,428,571 

= ร้อยละ 46.9 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 
= 2.28 – 1.21 
 2.28 

= ร้อยละ 46.9 

โดย  EPS ก่อนเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ  
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 

= 3,408,732,203 
 

= 
1,498,300,800 

 2.28 บาทต่อหุ้น 
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ก าไรสทุธิคิดจากก าไรสทุธิ 12 เดือนย้อนหลงั ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถงึวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

โดย  EPS หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ  
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี ้ 

= 3,408,732,203 
 

= 
1,498,300,800 + 1,321,428,571 

 1.21 บาทต่อหุ้น 
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ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบือ้งต้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) (“GPSC” หรือ “บริษัทฯ”) 
ท่ีอยู่  555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุักร  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-140-4600 
โทรสาร 02-140-4601 
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000411 
เว็บไซต์ http://www.gpscgroup.com/ 
ทุนจดทะเบียนเดิม/1 14,983,008,000 บาท 

หุ้นสามญัจ านวน 1,498,300,800 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ทุนช าระแล้วเดิม 14,983,008,000 บาท 

หุ้นสามญัจ านวน 1,498,300,800 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

หมายเหต:ุ  1.  ทุนจดทะเบียนเดิม กอ่นมีมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562  ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 13,214,285,710 บาท ณ มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ทัง้นี ้ภายหลังจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ได้อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ดงักล่าว และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน
เสร็จสิน้แล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเป็นจ านวน 28,197,293,710 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 2,819,729,371 หุ้ น  
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ส าคัญ 

2.1 ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ เป็นแกนน านวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเน้นการจัดหาความมั่นคงด้านพลงังาน  
เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่ม ปตท. และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยปัจจุบนับริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายสาธารณปูโภค ทัง้ในส่วนที่เข้าไปด าเนินการเอง
และเข้าไปลงทนุในกิจการ  

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้ นในโรงไฟฟ้าที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว  
(ไม่รวมก าลงัการผลิตส่วนของบริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากัด (มหาชน) (“GLOW”)) แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 
1,530 เมกะวัตต์ ไอน า้รวมประมาณ 1,512 ตันต่อชั่วโมง น า้เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตร 
ต่อชั่วโมง และน า้เย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และจะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้ นของ
โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือด าเนินการลงทุน จ านวนประมาณ 724 เมกะวัตต์ และไอน า้รวมประมาณ  
248 ตันต่อชั่วโมง ทัง้นี ้ในปี 2566 โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ทัง้หมด โดยจะท าให้ มี
ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นเป็นประมาณ 2,255 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลติไอน า้เป็นประมาณ 1,760 ตนัต่อชัว่โมง 
น า้เพื่อการอตุสาหกรรมเป็นประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง และน า้เย็นเป็นประมาณ 12,000 ตนัความเย็น  
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วันที่ 30 มิถุนายน 2562 GLOW มีก าลังการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้ นในโรงไฟฟ้าที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 2,768 เมกะวัตต์ ไอน า้รวมประมาณ 1,116 ตันต่อชั่วโมง น า้เพื่อการอุตสาหกรรม
รวมประมาณ 5,292 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน า้เย็นรวมประมาณ 3,400 ตันความเย็น ทัง้นี  ้ณ สิน้ปี 2562  
GLOW จะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นเป็นประมาณ 2,771 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้เป็นประมาณ  
1,116 ตันต่อชั่วโมง น า้เพื่อการอุตสาหกรรมเป็นประมาณ 5,292 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน า้เย็นเป็นประมาณ  
3,400 ตนัความเย็น 

ทัง้นี ้ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน GLOW ในสดัส่วนร้อยละ 95.25 ของจ านวน
หุ้ นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  และอยู่ระหว่างการด าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ  GLOW ออกจาก 
การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึการเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ GLOW จ านวน 69,530,219 หุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ  4.75 ของจ านวนหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในประมาณ 
เดือนธันวาคม 2562 ดงันัน้ หากคิดรวมก าลงัการผลิตของบริษัทฯ และ GLOW เข้าด้วยกนัทัง้หมด จะมีก าลงัการผลติรวมเป็นดงันี ้

ก าลังการผลิต /1 
ณ 30 มิ.ย. 2562 

GPSC (ไม่รวม GLOW) /2 GLOW (100%) /3 ก าลังการผลิตรวม /4 
ทัง้หมด COD แล้ว ทัง้หมด COD แล้ว ทัง้หมด COD แล้ว 

ไฟฟา้ (MW) 2,255 1,530 2,771 2,768 5,026 4,298 
ไอน า้ (T/H) 1,760 1,512 1,116 1,116 2,876 2,628 
น า้เพ่ือการอตุสาหกรรม (Cu.m./H) 12,000 12,000 3,400 3,400 15,400 15,400 
น า้เย็น (RT) 2,080 2,080 5,292 5,292 7,372 7,372 
 หมายเหต:ุ  
1. หน่วย: ไฟฟา้ = เมกะวตัต์ หรือ MW, ไอน า้ = ตนัตอ่ชั่วโมง หรือ T/H, น า้เพ่ือการอตุสาหกรรม = ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั่วโมง หรือ Cu.m./H และน า้เย็น = ตนัความเย็น หรือ RT 
2. รวมก าลังการผลิตตามแผนของบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) และบริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอร่ี ยนิูต จ ากดั (ERU) ซึ่งได้รับอนุมัติ 
    การเข้าลงทุนแล้ว แตย่งัคงมีเง่ือนไขบังคบักอ่นการซือ้ขายไมค่รบถ้วน 
3. ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน GLOW ในสัดส่วนร้อยละ 95.25 และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเข้าท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ส่วนท่ีเหลือของ   
    GLOW คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยจะทราบผลการเข้าท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ประมาณเดือนธันวาคม 2562 
4. รวมก าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของ GLOW ทัง้หมด  

นอกจากนี ้การลงทนุและร่วมลงทนุในกิจการผลติไฟฟ้า และกิจการอื่นๆ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

(ก) โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ด าเนินการเอง เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดงันี ้

 โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ด าเนินการผลติแล้ว จ านวน 1 แห่ง ตัง้อยู่
ที่อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลติไอน า้ 

 โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) ด าเนินการผลิตแล้ว จ านวน 3 แห่ง
ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง 

 โรงผลติสาธารณปูการระยอง 4 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย 
จงัหวดัระยอง 
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(ข) โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีการถือหุ้นผ่านบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอชลบรีุ 1 

 โรงไฟฟ้าพลงัน า้ห้วยเหาะ ตัง้อยู่ที่จงัหวดัอตัตะปือ สปป. ลาว 

 โรงไฟฟ้าเก็คโค่ วนั ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน พลงัความร้อนร่วมและไอน า้ (โครงการระยะที่ 1 และ 2) ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพดุ  

 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน า้ ระยะที่ 3 ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ มีดงันี ้

 โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 

 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน ระยะที่ 4 

 โรงไฟฟ้าซีเอฟบี 3  

 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน ระยะที่ 5 

 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและไอน า้ อ าเภอปลวกแดง ตัง้อยู่ในเขตประกอบการอตุสาหกรรมสยามอีสเทิร์น
อินดสัเตรียลพาร์ค มีดงันี ้

 โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11)  

 โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12) 

 โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 13) 

 โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ (สว่นขยาย) 

 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซลาร์ ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซลาร์ ตัง้อยู่ในนิคม
อตุสาหกรรมเอเชีย โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบ Photovoltaic 

 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตัง้บนหลังคาที่โรงงานสยามมิชลิน ตัง้อยู่ในเขตประกอบการ
อตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอสระบุรี อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ  

 โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตัง้บนหลังคาโรงงานของบริษัทคอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ  
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรม อมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง 

(ค) โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน โดยประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย 

 โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ได้แก่ 

 บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั 
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 บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั 

 บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 

 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

 บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั 

 โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ได้แก่ 

 บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค 

 บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั ถือหุ้นใน บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จ ากดั 

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากัด (โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน
ร่วมกบัสหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ งจนัทบรีุ จ ากดั) 

 โรงไฟฟ้าพลงัน า้ ได้แก่ 

 บริษัท นที ซินเนอร์ย่ี จ ากดั ถือหุ้นใน บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั 

 บริษัท ไฟฟ้า น า้ลกิ 1 จ ากดั 

(ง) บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวม 4 บริษัท ประกอบด้วย 

 GPSC International Holdings Limited ตัง้อยู่ ในเขตบริหารพิ เศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทนุในต่างประเทศของบริษัทในอนาคต 

 24M Technologies, Inc. เป็นบริษัทที่ด าเนินงานวิจยัและพฒันาแบตเตอร่ีเพื่อใช้ในระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า 

 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจการบริการ บริหารจดัการทรัพยากรบคุคล ให้กับ
ทกุบริษัทในกลุม่ ปตท. 

 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด (SPSE) เป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการ 
ด้านวิสาหกิจเพื่อสงัคม หรือ Social Enterprise ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในการร่วมแก้ไขปัญหาสงัคม 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถ่ิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
บนพืน้ฐานของความยัง่ยืน 

(จ) โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงทนุ มีรายละเอียด ดงันี ้

 หน่วยผลิตไฟฟ้า Energy Recovery Unit (“ERU”) เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลงังานทดแทนเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งเป็น
หน่วยสนับสนุนสาธารณูปโภคของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project (“CFP”)) ของบริษัท  
ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“TOP”) โดยโครงการ ERU เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน า้เพื่อป้อนให้กับ
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กระบวนการผลติของโครงการ CFP ซึง่โครงการ ERU ใช้เชือ้เพลงิหลกัคือ กากน า้มนัซึง่เป็นผลติภัณฑ์พลอยได้
จากกระบวนการกลัน่ของโครงการ CFP  

โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะรับโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ ERU เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับ
หนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate (“PAC”)) ภายใต้โครงการ CFP 
เรียบร้อยแล้ว ซึง่คาดว่าการด าเนินการดงักลา่วจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566  

 โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร Rayong Waste to Energy (WTE) เป็นโครงการบริหารจัดการขยะ 
ครบวงจรประกอบไปด้วยสองโครงการย่อยตัง้อยู่ในพืน้ที่จังหวดัระยอง คือ โครงการผลิตเชือ้เพลิงขยะ  หรือ 
Refused Derived Fuel (RDF) ซึ่งด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิง RDF  
ซึง่อยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างและมีแผนการที่จะเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ณ ไตรมาส 2 ปี 2564  

 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) เป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้มาเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 39.5 เมกะวัตต์ ทัง้นี ้การซือ้ขายหุ้น
กบัผู้ขายยงัไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยงัคงมีเงื่อนไขบงัคบัก่อนการซือ้ขายไม่ครบถ้วน  

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของลกัษณะการประกอบธุรกิจและการลงทุนของบริษทัฯ เพ่ิมเติมไดจ้ากแบบ 56-1 และ website 
http://gpsc.listedcompany.com/  

 

http://gpsc.listedcompany.com/
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

2.2.1 สถานการณ์ความต้องการและก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประเทศไทยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ในระบบ 54,617 เมกะวตัต์ โดยเป็น
ก าลงัการผลติตามสญัญา (Contract Capacity) 46,776 เมกะวัตต์ และแหล่งจ่ายไฟอิสระ (Independent Power 
Supply) 7,842 เมกะวัตต์ ทัง้นี  ้ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของประเทศในปี 2561 อยู่ที่ 34,317 เมกะวัตต์  
เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เพิ่มขึน้จาก ปี 2560 ร้อยละ 0.6 ขณะที่ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบ 
การไฟฟ้าในปี 2561 อยู่ที่ 29,968 เมกะวัตต์ ลดลงจาก ปี 2560 ร้อยละ 1.1 สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พลงังานไฟฟ้า
นอกระบบ 3 การไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตเพื่อใช้เองซึ่งเติบโตตามภาคอุตสาหกรรมที่มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้า 
เพื่อใช้เองและ/หรือขายตรง ที่เชื่อมต่อกบัระบบของ 3 การไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

 

2.2.2 แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) 

ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้พิจารณาวาระส าคัญ  
ด้านพลังงานโดยสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ดังต่อไปนี ้จากเดิมนัน้การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะใช้
สมมติฐานการประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ การเติบโตของประชากรของประเทศไทยรวมทัง้ข้อมูล
การใช้ไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าเป็นหลกัใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท าการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศ ซึง่ในแผนพัฒนาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่นีไ้ด้มีการเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
จากฐานข้อมูลทัง้ประเทศ โดยได้รวมข้อมูลก าลังการผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้ าของโรงไฟ ฟ้ า 
กลุ่ม Independent Power Supply (IPS) หรือโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และ/หรือขายตรงที่เชื่อมต่อกับ
ระบบการไฟฟ้า เพื่อท าให้การพยากรณ์มีความแม่นย ามากย่ิงขึน้ นอกจากนี  ้ยังมีการจัดท าการพยากรณ์  
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นรายภาคเพื่อน าไปพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลกัเพิ่มเติมเป็นรายภาค โดยใช้ศกัยภาพ
เชือ้เพลิงและโครงสร้างพืน้ฐานที่มีอยู่ในแต่ละภาคซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาค  
มากย่ิงขึน้ ซึ่งจะทบทวนใหม่ทุก 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผน  
อย่างมีนยัส าคญั 

 
หลกัการในการจดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัใหม่ แบ่งออกเป็น 3 สว่นหลกั คือ 

(1) ด้านความมั่นคง โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงและสมดุลด้าน พลงังานไฟฟ้าเป็นรายภาค และจะพิจารณา
จดัสรรโรงไฟฟ้าหลกั เพิ่มเติมในระดบัที่เหมาะสม 

(2) ด้านราคา สง่เสริมการผลติไฟฟ้าที่มีต้นทนุต ่า รักษาระดบัราคาไฟฟ้าขายปลกีไม่ให้สงูขึน้ 
(3) ด้านสิง่แวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน และการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid 

รองรับการเปลีย่นแปลงตลาดสู ่Prosumer 
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การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า พบว่าในปี 2570 ประเทศไทย จะเร่ิมมีก าลงัการผลิตสว่นที่เชื่อถือได้ 
(Reliable capacity) ต ่ ากว่าความต้องการไฟฟ้า ดังนัน้ จึงเร่ิมมีการรับซือ้ ไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่ว่าในรูปแบบ  
การประมูลรับซือ้ไฟฟ้า IPP หรือการรับซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ทัง้นี ้ภาพรวมของก าลงัการผลิตไฟฟ้าในช่วง  
ปี 2561-2580 มีรายละเอียด ดงันี ้
แผนการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

ภาพรวมการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ณ เดือนกันยายน 2561 ตามแผนพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือก  (AEDP 2015) มีโครงการที่ภาครัฐมีภาระผูกพันทัง้สิน้ 10,778 เมกะวัตต์  
โดย PDP 2018 มีแนวโน้มที่จะเว้นวรรคการซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจากภาคเอกชนเข้าระบบจนถึงปี 2569 
แต่จะเน้นสง่เสริมให้มีการผลติไฟฟ้าจากขยะตามศกัยภาพแต่ละพืน้ที่ การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บน
ทุ่นลอยน า้ในพืน้ที่เขื่อน และเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลติไฟฟ้าผ่านโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ในช่วงปี  2561-2580 ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะ  
400 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 120 เมกะวตัต์ รวม 520 เมกะวตัต์ 

(2) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ใหม่) ตามแผน AEDP ประกอบด้วยชีวมวล 3,376 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ  
546 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน า้
ร่วมกับ โรงไฟฟ้ าพลังน า้  2,725 เมกะวัตต์ พลังงานลม 1,485 เมกะวัตต์  และขยะอุตสาหกรรม  
44 เมกะวตัต์ มีก าลงัผลติไฟฟ้าใหม่รวม 18,176 เมกะวตัต์ 

(3) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  
จะพิจารณาแนวทางการก าเนินการโครงการพลงังานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชน ปีละ 100 เมกะวตัต์
เป็นระยะเวลา 10 ปี ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบติั 

การต่ออายสุญัญาโรงไฟฟ้าของผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) 

ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 กพช. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงช่วงเวลาการสิน้สดุอายุสัญญาของ SPP 
ระบบ Cogeneration กลุ่มต่ออายุสัญญาให้ครอบคลุม SPP ระบบ Cogeneration เป็นปี 2559-2561 เพื่อให้
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ ของม ติ กพช. เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2559 ประเภทสัญญา Firm ระบบ 
Cogeneration จ านวน 25 ราย โดยให้ SPP ระบบ Cogeneration ที่สิน้สดุอายุสญัญาในปี 2559-2568 ได้รับการ
ต่ออายุสญัญาหรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดยใช้เชือ้เพลิงตามสญัญาเดิมและได้รับอัตรารับซือ้ไฟฟ้าสอดคล้องกับ
ประเภทเชือ้เพลงิ ซึง่ในการเจรจาต่ออายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในอนาคตจะต้องมีการปรับปรุงอตัรารับซือ้ไฟฟ้าใหม่
ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ ใช้ไฟฟ้าและอาจจะครอบคลมุถึงต้นทุนการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าเท่านัน้ 
ทัง้นี ้กกพ. จะพิจารณาต่ออายุสญัญาโรงไฟฟ้าภายใต้หลกัการตามมติ กพช. ดังกล่าวส าหรับโรงไฟฟ้าที่ก าลัง  
จะสิน้สุดอายุสญัญาในปี 2562-2564 และไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ทัน เพื่อให้สามารถ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ 
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ประมาณการค่าไฟฟ้าขายปลกี 

ประมาณการค่าไฟฟ้าขายปลีกของ PDP 2018 ในช่วงปี 2561-2580 อยู่ระหว่าง 3.50-3.63 บาทต่อหน่วย 
หรือเฉลีย่ 3.58 บาทต่อหน่วย 

 

2.2.3 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะส่งเสริมท าให้เกิดความต้องการ
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ทั ง้นี ก้ารลงทุนในพื น้ที่  EEC คาดว่าจะท าให้มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึน้สูงสุดประมาณ  
404 เมกะวัตต์ จากโครงสร้างพืน้ฐาน (ท่าอากาศยานและท่าเรือ) ธุรกิจอุตสาหกรรม และนวัตกรรม R&D  
เช่น EECi และ Digital Park รวมถึง การพัฒนาระบบขนส่งโดยการลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งคาดว่า  
จะท าให้มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกประมาณ 163 เมกะวัตต์ภายในปี 2579 จากพยากรณ์ของส านักงาน
นโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ดังนัน้ การพัฒนาของ EEC จะส่งผลดีต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว  
ซึง่เป็นโอกาสเติบโตของบริษัทฯ ร่วมกบักลุม่ ปตท. และเป็นการสง่เสริมนโยบายภาครัฐ 

2.2.4 การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้การผลักดันนโยบาย Energy 4.0 

นโยบาย Energy 4.0 จะเป็นกุญแจส าคัญที่ผลกัดันการพัฒนาพลงังานไทยในอนาคตให้เปลี่ยนแปลง
ก้าวสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริง โดยเร่ิมในปี 2560 ภาครัฐขับเคลื่อนภาคพลงังานของประเทศตามแนวนโยบาย 
Energy 4.0 เน้นผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมด้านพลงังาน หรือพลงังานฐานนวัตกรรมให้ประเทศในภาพรวมก้าวขึน้ไป
เหนือจากการเป็นประเทศรายได้ระดบัปานกลาง โดยมี 4 องค์ประกอบคือ 1) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 
2) ระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage: ESS), 3) SPP Hybrid และ 4) Smart Grid/Smart City เพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) และ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้า มีผลท าให้การ
พัฒนาพลังงานทดแทนมีความเสถียร และเป็นการต่อยอดธุรกิจเก่ียวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและ
ก้าวหน้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลงังานของผู้บริโภค ดังที่ได้เห็นการเร่ิมต้นของภาครัฐใน
การสนับสนุนโครงการโซลาร์รูฟท็อป ภาคประชาชน และโซลาร์รูฟท็อปเสรี (Private PPA) ใน PDP 2018 อีกทัง้ 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) และ แผนอนุรักษ์พลงังาน (EEP 2015) คาดว่าจะมีความต้องการ
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้อีกประมาณ 2,466 เมกะวัตต์ จากสมมติฐาน EV จ านวน 1.2 ล้านคันในปี 2579 รวมกันกับการต่อ
ยอดผสมผสานกนัจนเกิดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) บนรากฐานของการพฒันาระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) จะท าให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงการให้บริการจากการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานของในส่วนของภาครัฐและเอกชน และจากการที่รัฐบาลมีการปรับนโยบายและกฎระเบียบให้เอือ้ต่อการ
พฒันาระบบและลงทุนในส่วนของผู้ ผลิต ทัง้นีผู้้ ให้บริการในอตุสาหกรรมไฟฟ้าจะมีโครงการน าร่องอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคณุภาพการบริการ เช่น Demand Response ระบบ Smart Billing เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อจัฉริยะ (Smart Appliances) รวมถงึ Micro Grid เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน เป็นต้น 
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2.2.5 บริษัทฯ ภายใต้ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

บริษัทฯ ไม่ประสบสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในการด าเนินธุรกิจหลกัที่ยังต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ยงัมี
ความได้เปรียบจากการเป็นบริษัทแกนน าธุรกิจพลงังานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) 
และ การที่บริษัทฯ มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสญัญาซือ้ขายไอน า้ที่มีอายสุญัญาระยะยาวกับลกูค้าอุตสาหกรรม
ชัน้ดี สามารถให้การรับประกนัความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้ให้กับลกูค้าได้ด้วยการด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชั่นซึ่งมีต้นทุนที่ต ่ากว่าการผลิตไฟฟ้า และไอน า้ด้วยระบบอื่น 
รวมถึงมี โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าและท่อส่งไอน า้ไปยังโรงงานของลูกค้าแต่ละรายโดยตรง ท าให้บริษัทฯ  
มีความสามารถในการแข่งขัน และมีต้นทุนต ่ากว่าเมื่อเทียบกับการที่ลกูค้าในนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละราย  
แยกลงทนุท าการผลติสาธารณปูการด้วยตนเอง 

บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยผลการด าเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ ผ่านมาประกอบกับความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงหลากหลายประเภท สถานะทางการเงินและความสามารถในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรม จะส่งผลให้บ ริษัทฯ  
มีศกัยภาพในการแข่งขนักบัผู้ประกอบการด้านกิจการพลงังานรายอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 

2.3 การผลิตไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรม  

2.3.1 การผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 

ก าลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตไฟฟ้าแบบใช้พลังความร้อนร่วม โดยอากาศ  
จะถกูอัดรวมกับเชือ้เพลิง (ก๊าซธรรมชาติหรือน า้มนัดีเซล) ในห้องเผาไหม้ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ เมื่อมี
การจดุระเบิดและเกิดการเผาไหม้ขึน้ จะท าให้เกิดก๊าซร้อนที่มีแรงดันสงู ก๊าซร้อนที่มีแรงดันสงูดังกลา่วจะถูกส่งไป
หมุนกังหันก๊าซและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ก๊าซร้อน ส่วนที่เหลอืที่ออกมาจาก
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังเคร่ืองผลิตไอน า้ จากพลงังานความร้อน (Heat Recovery Steam Generator)  
เพื่อต้มน า้ให้เป็นไอน า้ ไอน า้ที่ได้จากเคร่ืองผลิตไอน า้สว่นหนึง่จะจ่ายให้ลกูค้าที่ต้องการใช้ไอน า้แรงดนัสงูโดยตรง
และอีกส่วนหนึ่งจะน าไปหมุน เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน า้ เพื่ อหมุนเค ร่ืองก าเนิดไฟฟ้ าอีกชุดหนึ่ ง  
เพื่ อผลิตกระแสไฟฟ้ า  ไอน า้ที่ ผ่ าน เค ร่ือ งก า เนิ ด ไฟฟ้ ากังหัน ไอน า้  ในส่ วนนี จ้ ะถูก ส่งให้ แ ก่ ลูก ค้ า 
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ ต้องการใช้ไอน า้แรงดันปานกลาง  ไอน า้ แรงดันปานกลางจะถูกส่งให้แก่ลูกค้า 
โดยผ่านการลดความดนัไอน า้แรงดนัสงู 
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แผนภาพดงัต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตไฟฟา้จากพลงังานความร้อนร่วมดว้ยเคร่ืองกงัหนัก๊าซ (Combined Cycle Gas Turbine 
Cogeneration Process) 

 
โรงผลิตไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี  มีด าเนินการผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle 

Electricity Generating Facility) ซึ่งผลิตเฉพาะไฟฟ้า เพื่อจ าหน่ายให้แก่ กฟผ. เพียงรายเดียว โรงไฟฟ้าโกลว์ 
พลงังาน เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลงังานความร้อนร่วมซึง่ผลติทัง้ไฟฟ้าและไอน า้ (Combined Cycle Cogeneration)  

โรงไฟฟ้ า โกล ว์ เอสพี พี  2/โกลว์ เอสพี พี  3 ใ ช้กระบวนการผลิต ไฟฟ้ าแบบ ใช้พลังงาน ร่วม 
จากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน (Hybrid Cycle Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้ระบบกังหันก๊าซและ
กงัหันไอน า้ ในการผลิตไฟฟ้าและใช้หม้อต้มไอน า้ ชนิด CFB (Circulating Fluidized Bed Boiler) เพื่อผลิตไอน า้ 
โดยมีข้อแตกต่างจากโรงไฟฟ้าแห่งอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงหลกั แต่โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/
โกลว์ เอสพีพี 3 ใช้ทัง้ ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิต ถึงแม้ว่าวงจรของกระบวนการผลิต  
ที่ โรงไฟฟ้ากลุ่มนี จ้ะแตกต่างจากโรงไฟฟ้าทั่วไป แต่เค ร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ ใช้นัน้ เป็นเคร่ืองจักรอุปกรณ์  
ตามมาตรฐานสากลส าหรับอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้าชัน้น าทัว่ไป 
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แผนภาพดงัต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตไฟฟา้แบบพลงังานความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน (Hybrid Electricity 
Generation Process) ของโรงไฟฟา้โกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 

 
 

หมายเหต:ุ นอกเหนือจากการโรงไฟฟา้แบบใช้พลงัความร้อนร่วม บริษัทฯ ยงัมีโรงไฟฟา้ชนิดอืน่ๆ เช่น โรงไฟฟา้พลงัน ้า และ โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ ซ่ึงสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที้่ แบบ 56-1 ของบริษัทฯ 

 

2.3.2 การผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water)  

การผลิตน า้ปราศจากแ ร่ธาตุ  (Demineralized Water) และน า้สะอาด (Clarified Water) นั น้ ใ ช้
กระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ในการผลิตน า้สะอาด (Clarified Water) จะมีการน าน า้ดิบน ามาปรับสภาพในถังปรับ
สภาพ (Clarifier) ด้วยกระบวนสร้างตะกอน (Coagulation) การรวมตะกอน (Flocculation) การตกตะกอน 
(Sedimentation) และการกรอง (Filtration) การสร้างตะกอนใช้การเติมสารสร้างตะกอน (Coagulant)  
(เช่น สารอลมูิเนียมคลอโรไฮเดรต) ลงในน า้ดิบ ซึง่จะท าให้อนภุาคขนาดเลก็ในน า้ดิบรวมตวักนัเป็นสารแขวนลอย 
จากนัน้เป็นการเติมสารรวมตะกอน (Flocculant) (เช่น สารแอนนิโอนิกโพลีเมอร์) เพื่อให้ตะกอนแขวนลอย 
ที่ เกิดขึน้  รวมตัวกันจนมีการตกตะกอนลงสู่ก้นถังปรับสภาพ ตะกอนที่อยู่ ก้นถังจะถูกแยกออกจากถัง 
ในรูปของตะกอนเหลว (Sludge) และน าไปปรับสภาพอีกเพื่อกรองน า้ออกมาอีก ส่วนน า้ในถังปรับสภาพ  
ที่แยกตะกอนออกแล้วจะถูกแยกออกทางด้านบนของถังปรับสภาพซึ่งน า้ส่วนนีจ้ะมีสารแขวนลอยอยู่น้อยและ
น าไปกรองด้วยเคร่ืองกรองหยาบ (Sand Filter) กระบวนการสุดท้ายคือการกรอง ซึ่งเป็นการน าน า้ที่ ผ่าน 
เคร่ืองกรองหยาบผ่านเคร่ืองกรองละเอียดเพื่อกรองอนุภาคขนาดเล็กที่ยังหลงเหลืออยู่ในน า้จากกระบวนการ  
สร้างตะกอนออกให้หมดน า้สะอาดที่ได้จะน าไปจ าหน่ายให้กับลูกค้าหรือใช้ในกระบวนการผลิตอื่นๆ ต่อไ ป 
(เช่น น าไปใช้ผลติน า้ปราศจากแร่ธาต ุน า้ใช้ในโรงงาน หรือน า้ดบัเพลงิ) 

ส่วนการผลิตน า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) จากน า้สะอาด (Clarified Water) นั น้ 
ใช้กระบวนการทางเคมี โดยน าน า้สะอาดผ่านไปในถังลดประจุไฟฟ้า (Deionization Tank) หลายๆ ชัน้ เรียกว่า 
ถังเรซินประจุบวก (Cation) ถังประจุลบ (Anion) และถังเรซินผสม (Mixed Bed Exchange Vessel) ตามล าดับ  
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น า้ในถังจะท าปฏิกิริยากบัประจไุฮโดรเจนและไฮดรอกไซด์บนเม็ดเรซินที่บรรจุเป็นชัน้ ๆ ในถงั เมื่อน า้ผ่านชัน้เรซิน
ในถังต่างๆ หลายๆ ถัง ประจุไฟฟ้าในน า้กว่าร้อยละ 99 จะถูกขจัดออกไปจากปฏิกิริยาเคมีโดยมีการแลกเปลี่ยน
ประจุบวก (Cation) ในโมเลกุลน า้กับประจุไฮโดรเจนในถังที่บรรจุเรซินประจุบวก ประจุลบ (Anion) ในน า้ 
จะแลกเปลี่ยนกับประจุไฮดรอกไซด์ในถงัประจุลบ น า้ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนประจุที่ได้จะผ่านการขจัดประจไุฟฟ้า  
ที่หลงเหลอืขีน้สดุท้ายในถงัเรซินผสม (Mixed Bed Vessel) ซึง่น า้ที่ได้จากขัน้ตอนนีจ้ะปราศจากประจไุฟฟ้า 

นอกจากนี  ้บ ริษั ทฯ  ยั งใช้ เทค โนโลยีการผลิตอี กชนิ ด คือกระบวนการออสโมซิส ย้ อนกลับ  
(Reverse Osmosis Membrane) ซึ่งน า้ที่ผ่านกระบวนการออสโมซิสย้อนกลับนีจ้ะต้องน ามาขจัดประจุไฟฟ้า 
ให้หมดในถังบรรจุประจุเรซินผสม เช่นเดียวกันเพื่อให้ได้น า้ปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งน าไปใช้ในการผลิตไอน า้  
ใช้ภายในโรงงาน รวมทัง้ น าน า้ไปจ าหน่ายแก่ลกูค้าซึง่น าไปใช้ในกระบวนการผลติต่างๆ ต่อไป 

2.4 การตลาดและการจ าหน่าย  

2.4.1 การจดัจ าหน่าย 

การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและไอน า้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตแล้วจะต้องจัดจ าหน่ายทันที 
ดังนัน้ ระบบการจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังลูกค้า จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และจะต้องมีความพร้อม  
ในการจดัจ าหน่ายที่มีเสถียรภาพสงูรองรับ บริษัทฯ เห็นความส าคัญในจุดนีจ้ึงได้ออกแบบระบบจัดส่งแยกให้กับ
ลกูค้าแต่ละราย อีกทัง้ยังสามารถควบคุมปริมาณการใช้ และระบบป้องกันความปลอดภัยของลูกค้าแต่ละราย  
แยกออกจากกันได้อีกด้วย ส าหรับการจัดส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันไฟฟ้า
ตามมาตรฐานเดียวกนักบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภา (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า 
(Transformer) ณ ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมที่สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หลังจากนัน้กระแสไฟฟ้า 
จะถูกส่งต่อไปตามสายส่งไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ซือ้ขาย เพื่อจ าหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) กฟภ. กฟน. และลกูค้าอตุสาหกรรมต่อไป นอกจากนี ้ต าแหน่งที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าของ
บริษัทฯ มีความส าคัญต่อระบบการจัดสง่ผลติภัณฑ์ เนื่องจากจะต้องตัง้อยู่ในพืน้ที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่ตัง้
โรงงานของลูกค้าที่มีความต้องการใช้ไอน า้ น า้เย็น และน า้เพื่อการอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิต  
โดยส่งผลิตภัณฑ์ผ่านระบบขนส่งทางท่อส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้หุ้ มฉนวนเพิ่มเติมเป็นพิเศษ  
เพื่อลดการสญูเสยีพลงังานให้กบัสิง่แวดล้อมภายนอกกลุ่ม 

2.4.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าเป้าหมายกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่หลกั ตามลกัษณะการใช้งานผลิตภัณฑ์ ดงันี ้

(1) จ าหน่ายให้กบั กฟผ. กฟภ. และกฟน. 

ตามลักษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนัน้ กฟผ. เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบ  
ในการผลติ จดัหา และจดัส่งให้กบั กฟภ. และ กฟน. ซึง่เป็นผู้จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมและ
ประชาชนทั่วไป ท าให้มีความจ าเป็นที่หน่วยงานทัง้ 3 แห่ง จะต้องจัดหาไฟฟ้าให้ เพียงพอกับ 
ความต้องการของประเทศ ซึ่งการผลิตไฟฟ้าโดย กฟผ. แห่งเดียวนัน้ยังไม่เพียงพอ หน่วยงานดังกล่าว  
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จงึมีความจ าเป็นต้องรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนเพิ่มเติม ผ่านการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  
3 ประเภทหลกั คือ 

 ผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 

 ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer : SPP) 

 ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน มีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผ่านการ
ท าสญัญาทัง้ 3 ประเภท ซึ่งในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นัน้ ยงัมีผลท าให้บริษัทฯ มีไฟฟ้า
ส ารองผ่านสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารองซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตไฟฟ้าให้กับ
โรงไฟฟ้าอีกด้วย 

(2) จ าหน่ายตรงให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม 

นอกจากการจ าหน่ายให้กับ กฟผ. แล้ว บริษัทฯ มีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลกูค้าอุตสาหกรรม  
ในฐานะผู้ ผลิตสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ไอน า้ น า้เย็น และน า้เพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ  
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงและความต่อเนื่องในการจัดจ าหน่าย รวมถึงการก าหนดราคาที่มี
มาตรฐานเทียบเคียงได้กับผู้ ผลิตรายอื่นในตลาด โดยลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ใน  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีการจ าหน่ายไนโตรเจนให้กับบริษัทในกลุ่ม  ปตท. เป็นการ
ให้บริการแบบครบวงจรอีกด้วย 

2.4.3 การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ 

การก าหนดราคาค่าไฟฟ้า 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย  

ให้สะท้อนถึงต้นทนุค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาในแต่ละวนั โดยอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าเป็นไปตามโครงสร้าง
อตัราค่าไฟฟ้าซึง่จ าแนกต่างประเภทของผู้ผลติไฟฟ้าดงัต่อไปนี ้

1) การก าหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) 

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (IPP) โดยทัว่ไปจะมีการก าหนดโครงสร้างราคาหลกัเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนแรก คือ ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่
โรงไฟฟ้าเป็นรายเดือนในการรักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ไม่ค านึงถึงจ านวนหน่วยไฟฟ้า  
ที่ กฟผ. ซือ้ขายตามจริงจากโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้ค่า AP ประกอบด้วย 

 APR1: ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ ส าหรับค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้ และ
ผลตอบแทนของบริษัทฯ (Capacity Cost) 

 APR2: ค่าตอบแทนที่  กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ ส าหรับค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินเคร่ืองและ
บ ารุงรักษา (Fixed O&M) 

ส่วนที่ สอง คือ ค่าพลังงานไฟฟ้ า (Energy Payment : EP) ที่ผู้ ผลิตไฟฟ้าอิสระจะก าหนดราคา 
โดยค านงึถงึต้นทนุการผลติผนัแปร 
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2) การก าหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) 

การก าหนดราคาไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ขึน้อยู่กบัประเภทของเชือ้เพลิง และประเภทของสญัญา 
ดงันี ้

2.1) การก าหนดราคาของสัญญา Firm สญัญา Firm คือ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีการก าหนดปริมาณ
พลงัไฟฟ้าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสญัญาซึ่งสญัญาจะมีระยะเวลาตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป โดยการ
ก าหนดราคาของสัญญาประเภทนี  ้ประกอบด้วยค่าพลังไฟฟ้ า (Capacity Payment : CP)  
ซึ่งพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้าที่  กฟผ.  สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run 
Avoided Capacity Cost) จากการที่รับซือ้พลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) 
ซึ่งก าหนดจากค่าเชือ้เพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต  
(Long Run Avoided Energy Cost) และค่าประหยัดการใช้เชือ้เพลิง (Fuel Saving) ซึ่งจะได้รับ
รายได้ส่วนนี ้เมื่อสามารถใช้เชือ้เพลิงได้น้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ กฟผ. ก าหนด นอกจากนี ้กฟผ.  
จะรับซือ้ไฟฟ้าตามปริมาณที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และมีค่าปรับหาก SPP ไม่สามารถ
ผลติไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ก าหนดไว้ 

2.2)  การก าหนดราคาของสัญญา Non-firm สญัญา Non-firm คือ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีอายสุญัญา
ไม่เกิน 5 ปี โดยสญัญาประเภทนีจ้ะไม่ได้รับเงินค่าพลงัไฟฟ้า (CP) แต่ได้รับเพียงค่าพลงังานไฟฟ้า 
(EP) ซึ่งก าหนดจากค่าเชือ้เพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้าค่าด าเนินการ และค่าบ ารุงรักษาของ
โรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลีย่งได้ในระยะสัน้ (Short Run Avoided Energy Cost) ซึง่ในแต่ละ
ฤดูกาลแตกต่างกัน ดังนัน้ราคาตามสัญญา Non-firm ที่ เป็นเฉพาะ ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP)  
จะมีคูณด้วยค่า K Factor ตามที่ กฟผ.ประกาศราคา โดยรวมแล้วราคาตามสัญญา Non-firm  
ก็ยังคงต ่ากว่าราคาโดยรวมของสัญญา Firm ทัง้นี ้หากเป็นการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบ
พลังงานหมุนเวียนจะมีส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) หรือรับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT  
เป็นไปตามประกาศของกฟภ. หรือ กฟน. 

3) การก าหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีการจ าหน่ายให้ กฟภ. หรือ กฟน. ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ 
ต่อสญัญาโดยอัตราการรับซือ้ไฟฟ้าเท่ากับค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายสง่ ณ ระดับแรงดันที่ผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเลก็มาก (VSPP) ท าการเชื่อมโยงกบัระบบไฟฟ้ารวมกับค่าไฟฟ้าตามสตูรค่าเอฟทีขายสง่เฉลีย่ ทัง้นี ้หากเป็น
การรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลงังานหมุนเวียนจะมีส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) หรือรับซือ้ไฟฟ้า 
ในอตัราแบบ FiT เป็นไปตามประกาศของ กฟภ. หรือ กฟน. 

อตัราการรับซือ้ไฟฟ้าของลกูค้ากลุม่อุตสาหกรรม 
ลกูค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ มีการตกลงท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  

ระยะยาวกบัลกูค้าแต่ละรายโดยอ้างอิงราคาซือ้ขายจากอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. และจะมีการปรับเปลีย่นค่าเอฟที
ตามต้นทนุเชือ้เพลงิ 
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การก าหนดราคาขายไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
ราคาขายไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้กับลกูค้าอุตสาหกรรม ก าหนดจากวตัถุดิบพลงังานที่ใช้ใน

การผลติ รวมถงึต้นทนุอื่น ๆ ของการผลติของบริษัทฯ และมีการบวกก าไรสว่นเพิ่ม (Cost Plus) เพื่อจดัท าเป็นสตูร
ราคาที่จะใช้ตัวแปรของต้นทุนที่เปลี่ยนไปมาใช้ปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนการผลิตที่เกิดขึน้จริง ซึ่งรวมถึงการ
ลงทุน ต้นทุนผันแปรและค่าใช้จ่ายในการเดินเคร่ืองและการซ่อมบ ารุง (Operation and Maintenance) ส าหรับ
การลงทุนในระบบจ าหน่าย (Distribution System) ที่จัดเตรียมให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ (Dedicated) 
พลงังานสญูเสียในระบบจ าหน่าย (Energy Loss) จะมีการค านวณแยกต่างหากเนื่องจากมีความแตกต่างกันของ
ทัง้ปริมาณที่จะจัดสง่ และที่ตัง้ของลกูค้าแต่ละรายซึง่จะมีผลแตกต่างกันของเงินลงทนุในการก่อสร้างระบบเงื่อนไข
การก าหนดราคาทัว่ไป 

ในการก าหนดราคาขายผลติภัณฑ์นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และหลกัการก าหนด
มาตรฐานราคาขายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใสในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับทัง้ลกูค้า  
ที่มีความเกี่ยวโยงกนั และลกูค้าอื่นๆ จะต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกนั 

2.5 ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ส าคัญ  

2.5.1 สินทรัพย์ถาวร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังด าเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้ นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจเก่ียวเนื่อง ทัง้ในและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี ้สินทรัพย์ถาวรที่แสดงในตาราง
ด้านลา่งจงึประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย โดยมีมูลค่าสทุธิตามบญัชี
หลงัหักค่าเสื่อมราคาสะสมและส ารองการด้อยค่าต่างๆ ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 27,245.71 ล้านบาท และ 28,535.21 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ล าดับ รายการ 
มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสทิธิ์ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

1 ท่ีดิน 914.84 1,189.11 เป็นเจ้าของ น าท่ีดินบางสว่นของบริษัทย่อยไป
ค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ
บริษัทย่อยกบัสถาบนัการเงิน 

2 อาคารและส่วนปรับป รุง
อาคาร 

1,454.88 1,510.91 เป็นเจ้าของ น าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
บางสว่นของบริษัทย่อยไปค า้
ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของบริษัท

ย่อยกบัสถาบนัการเงิน 

3 เค ร่ืองจักร เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน 

23,745.89 23,084.90 เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรหลกับางสว่นของ
บริษัทย่อย ไปค า้ประกันเงินกู้ ระยะ
ยาวของบริษัทย่อยกบัสถาบนั
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ล าดับ รายการ 
มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสทิธิ์ 

ภาระผูกพัน 

การเงิน 

4 เค ร่ืองตกแต่ง  ติดตัง้  และ 
เคร่ืองใช้ส านกังานอ่ืนๆ 

55.84 64.89 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

5 ยานพาหนะ 14.59 15.29 บริษัทฯ เข้าท า
สญัญาเช่าทาง

การเงิน 

บริษัทฯมีภาระในการจ่ายค่าเช่า
ตามท่ีระบใุนสญัญา 

6 สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 1,059,67 2,670.11 เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีอยู่
ระหวา่งก่อสร้างบางส่วนของ
บริษัทย่อยไปค า้ประกนัเงินกู้  
ระยะยาวของบริษัทย่อยกบั

สถาบนัการเงิน 
รวม 27,245.71 28,535.21  

ที่มา: ขอ้มูลจากแบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้รายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียด
จ าแนกตามประเภทของสนิทรัพย์และจ าแนกตามบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

ที่ดิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของ บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีดงันี ้

ช่ือ 
บริษัท 

ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ี 

(ไร่-งาน-วา) 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
ลักษณะ
กรรมสทิธิ์ 

ภาระผูกพัน 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

บริษัทฯ ต.มาบตาพดุ 
และ ต.ห้วยโป่ง 
อ.เมือง  
จ.ระยอง 

88-0-87 250.20 250.20 บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ 

ไม่มีภาระผกูพนั 

 

เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้โรง
ผลติสาธารณปูการ 
(CUP 1-CUP 3)  
ของบริษัทฯ ท่ี  
จ.ระยอง 

ต.หนองตะพาน 
อ.บ้านค่าย  
จ.ระยอง 

33-2-69.7 50.59 50.59 บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 

 

เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟา้จาก

พลงังานเชือ้เพลงิ 
(RDF Power plant) 

 

หมู่ 3 ต.น า้คอก 
อ.เมือง  
จ.ระยอง 

http://gpsc.listedcompany.com/


หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 17 

 

ช่ือ 
บริษัท 

ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ี 

(ไร่-งาน-วา) 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
ลักษณะ
กรรมสทิธิ์ 

ภาระผูกพัน 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

นคิม
อุตสาหกรรม
เอเชีย 
อ.บ้านฉาง และ 
อ.เมือง  
จ.ระยอง 

35-3-60.2 - 274.27 บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 

 

เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้โรง
ผลติสาธารณปูการ 
(CUP 4)  ของบริษัท

ฯ ท่ี  
จ.ระยอง 

IRPC-CP Zone 4 IRPC 
Eco Industrial 
Zone อ.เมือง  
จ.ระยอง 

118-2-92.2 614.05 614.05 IRPC-CP เป็น
เจ้าของ 

ค า้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของ 
IRPC-CP กบั
กลุม่สถาบนั
การเงินวงเงิน 
10,000 ล้าน

บาท 

เป็นท่ีตัง้โรงไฟฟา้ 
ของ IRPC-CP 

รวม 914.84 1,189.11  

ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ 

 

502.53 472.91 บริษัทฯ เป็นเจ้าของอาคารเพื่อใช้เป็น
โรงผลติสาธารณูปการและโรงไฟฟ้า
จากพลงังานเชือ้เพลงิของบริษัทฯ ท่ี จ.

ระยอง 

ไม่มีภาระผกูพนั 

5.86 4.92 บริษัทฯ สร้างอาคารบนท่ีดินท่ีเช่าช่วง 
เพ่ือใช้เป็นโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ ท่ี จ.
ชลบรีุ โดยเม่ือหมดอายุสญัญาเช่าช่วง
ท่ีดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้างจะตกเป็น
กรรมสทิธิ์ของผู้ให้เช่าช่วง 

ไม่มีภาระผกูพนั 

CHPP 179.01 169.99 CHPP สร้างอาคารบนท่ีดินท่ีเช่าช่วง 
เพ่ือใช้เป็นโรงไฟฟา้ โดยเม่ือหมดอายุ
สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน อาคารและสิง่ปลกู
สร้างจะตกเป็นกรรมสทิธิ์ของผู้ให้เช่า

ช่วงและผู้ให้เช่า 

น าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
บางสว่นไปค า้ประกันเงินกู้ ระยะยาว
ของ CHPP กบัสถาบนัการเงินวงเงิน 

169 ล้านบาท 

IRPC-CP 767.48 863.09 IRPC-CP เป็นเจ้าของอาคารเพื่อใช้เป็น
โรงไฟฟา้ท่ี จ.ระยอง 

ค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ IRPC-
CP กบักลุม่สถาบนัการเงินวงเงิน 

http://gpsc.listedcompany.com/
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ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

10,000 ล้านบาท 

รวม 1,454.88 1,510.91  

ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์โรงงาน 

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ 
 

12,307.27 11,948.66 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเพ่ือใช้ใน
โรงผลติสาธารณูปการและ
โรงไฟฟา้จากพลงังาน

เชือ้เพลงิของบริษัทฯ ท่ี จ.
ระยอง 

ไม่มีภาระผกูพนั 

158.95* 145.79* บริษัทฯ เป็นเจ้าของเพ่ือใช้ใน
โรงไฟฟา้ของบริษัทฯ ท่ี จ.

ชลบรีุ 

ไม่มีภาระผกูพนั 

CHPP 316.62 377.45 CHPP เป็นเจ้าของเพ่ือใช้ใน
โรงไฟฟา้ 

น าเคร่ืองจกัรบางสว่นไปค า้ประกัน
เงินกู้ ระยะยาวของ CHPP กบั
สถาบนัการเงินวงเงิน 169 ล้าน

บาท 

IRPC-CP 8,956.94 8,723.29 IRPC-CP เป็นเจ้าของเพ่ือใช้
ในโรงไฟฟา้ 

น าเคร่ืองจกัรหลกัไปค า้ประกนั
เงินกู้ ระยะยาวของIRPC-CP กบั
กลุม่สถาบนัการเงินวงเงิน 10,000 

ล้านบาท 
ISP1 2,006.11 1,889.71 ISP1 เป็นเจ้าของเพ่ือใช้ใน

โรงไฟฟา้ 
น าเคร่ืองจกัรหลกัไปค า้ประกนั
เงินกู้ ระยะยาวของISP1 กบั

สถาบนัการเงิน วงเงิน 7,900 ล้าน
เยน 

รวม 23,745.89 23,084.90  

*เมื่อมีการน า TFRIC 4 มาถือปฏิบัติ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเดิมบันทกึเป็น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จะถูกบนัทกึเป็นลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน มลูค่าตามบญัชีของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
ที่แสดงในตารางด้านบน เป็นเพียงมูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเ ติมเพื่อพัฒนาระบบ 
การผลติไฟฟ้าเท่านัน้ 
ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์โรงงาน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

http://gpsc.listedcompany.com/
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เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และ เคร่ืองใช้ส านักงานอื่น ๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และ เคร่ืองใช้
ส านกังานอื่น ๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ 54.73 48.27 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

CHPP 0.81 0.78 CHPP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

IRPC-CP 0.30 15.50 IRPC-CP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

ISP1 - 0.34 ISP1 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 55.84 64.89  

ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

ยานพาหนะ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 มลูค่าตามบญัชีของยานพาหนะ ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

ช่ือ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ 14.33 15.10 บริษัทฯ เข้าท าสญัญาเช่าทาง
การเงิน 

บริษัทฯมีภาระในการจ่ายค่าเช่าตามท่ี
ระบใุนสญัญา 

CHPP 0.26 0.19 CHPP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 14.59 15.29  

ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

บริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ 768.80 2,660.46 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 
CHPP 109.59 0.08 CHPP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

IRPC-CP 181.28 9.57 IRPC-CP เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีอยู่ระหวา่ง
ก่อสร้างไปค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว
ของ IRPC-CP กบักลุม่สถาบนัการเงิน

วงเงิน 10,000 ล้านบาท 
รวม 1,059.67 2,670.11  

ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

http://gpsc.listedcompany.com/
http://gpsc.listedcompany.com/
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2.5.2 เงนิลงทุน 

นอกจากการประกอบธุรกิจหลกัแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการลงทนุในกิจการอื่น ๆ โดยมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน กิจการที่ควบคุมร่วมกันทางอ้อม บริษัทร่วม บริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทอื่นที่บันทึกเงิน
ลงทนุในรูปแบบเงินลงทนุระยะยาวและเงินลงทนุทางอ้อม รวม 17 บริษัท  

โดยรายละเอียดเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงันี ้ 

มูลค่าเงนิลงทุนตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัท 

(ร้อยละ) 

ประเภทของ
เงินลงทุน 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
1 CHPP(1) 265.51 265.51 100 บริษัทย่อย โรงไฟฟา้พลงังานร่วมกบัความ

เย็น (Combined Heat and 
Power  with District Cooling 
Power Plant) , โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ และ 
บริการติดตัง้ระบบผลติไฟฟา้ 

2 NSC(1) 5,862.69 6,740.75 100 บริษัทย่อย บริษัทลงทนุใน XPCL 
3 IRPC-CP 1,822.33 1,822.33 51 บริษัทย่อย โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ 

(Cogeneration Power Plant)  
4 ISP1 545.25 545.25 99 บริษัทย่อย โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ 

5 GPSCIH 3.34 3.34 100 บริษัทย่อย บริษัทลงทนุ 
6 GRP - 1.00 100 บริษัทย่อย บริษัทลงทนุ 
7 TSR 1,697.00 1,697.00 40 กิจการท่ี

ควบคุม
ร่วมกนั 

บริษัทลงทนุใน SSE1 

8 NNEG 480.90 488.40 30 กิจการท่ี
ควบคุม
ร่วมกนั 

โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
 Plant)  

9 NL1PC 344.77 427.63 40 กิจการท่ี
ควบคุม
ร่วมกนั 

โรงไฟฟา้พลงัน า้ 

10 BIC 923.75 923.75 25 บริษัทร่วม โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power Plant)  

11 RPCL(2) 2,207.00 2,207.00 15 เงินลงทนุ
ระยะยาวอ่ืน 

โรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วม 
(Combined Cycle Power 
Plant) 

12 BSA 0.50 0.50 25 เงินลงทนุ
ระยะยาวอ่ืน 

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในลัก ษณ ะงาน ท่ี เป็ น ก า ร 
Outsourcing ของกลุม่ ปตท. 
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ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัท 

(ร้อยละ) 

ประเภทของ
เงินลงทุน 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
13 24M 715.62 1,005.81 29.5 เงินลงทนุ

ระยะยาวอ่ืน 
วิจัยและพัฒนาแบตเตอร่ีเพื่อ
เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับภาคอุตสาหกรรม 

14 PTTSE 0.25 0.25 10 เงินลงทนุ
ระยะยาวอ่ืน 

ด าเนนิธุรกิจเพื่อสงัคม 

หมายเหต:ุ  (1) ราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิจากเงินกูร้ะหว่างกนัก่อนการซ้ือกิจการ 
 (2)  มูลค่าเงินลงทุนตามสัญญาซ้ือขายเท่ากบั 2,417 ล้านบาท ปรับด้วยเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับรอบระยะเวลา 6 หกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 

มิถนุายน 2557 (the interim dividend payment for the first half year 2014) จ านวน 210 ล้านบาท ซ่ึงประกาศจ่าย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 
(ในขณะที่บริษัทฯ เขา้ลงทุนใน RPCL ณ วนัที่ 25 มิถนุายน 2557) 

ที่มา: ขอ้มูลจากแบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทที่ควบคุมร่วมกันทางอ้อมและเงินลงทุนทางอ้อม  
ซึง่ลงทนุโดยบริษัทย่อย บริษัทร่วมและเงินลงทนุระยะยาวของบริษัทฯ มีดงันี  ้

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัท 

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว ณ  
31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

ประเภทของเงินลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1 XPCL 25 25,577.07 บริษัทร่วมทางอ้อม โรงไฟฟา้พลงัน า้ 
2 SSE1 40 1,800.00 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ทางอ้อม 
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ 

3 SSA 25 5.00 เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนทางอ้อม บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม่ ปตท. 

ที่มา: แบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 
 

2.5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าสิทธิการใช้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและ
ค่าสทิธิการใช้ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท รายละเอียด 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และพัฒนาระบบ
ส าหรับโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ 

81.73 80.64 

CHPP ค่าลขิสทิธิ์คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ และพฒันาระบบ 10.99 10.42 

IRPC-CP ค่าลขิสทิธิ์คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ และพฒันาระบบ - 1.22 

ISP1 ค่าใบอนุญาตในการเช่ือมต่อสายส่ง และ สิทธิในการ
ประกอบกิจการไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น 

417.26 406.25 

รวม 509.98 498.53 

http://gpsc.listedcompany.com/
http://gpsc.listedcompany.com/
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ช่ือบริษัท รายละเอียด 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ค่าสทิธิการใช้ 

IRPC-CP ค่าสทิธิการใช้ระบบจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ 558.93 536.75 
ค่าสทิธิการใช้สนิทรัพย์รอตดัจ่าย 1,043.44 1,001.42 

รวม 1,602.37 1,538.17 
รวมทัง้สิน้ 2,112.35 2,036.70 

ที่มา: ขอ้มูลจากแบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

2.5.4 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานและอยู่ระหว่าง
พิจารณารอการตัดจ าหน่าย จึงบันทึกเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน โดย ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ ไม่ไ ด้ใช้ในการด าเนินงาน 
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

GPSC - - 
ไม่ได้ใช้งานและอยู่ระหวา่งการพจิารณารอการตดัจ าหน่าย 

CHPP 73.12 70.62 

รวม 73.12 70.62  

ที่มา: ขอ้มูลจากแบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

2.5.5 สัญญาที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สญัญาเช่าระยะยาว 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บ ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาที่ ส าคัญที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ของแต่ละบริษัทโดยมีรายละเอียดส าคญัสรุปได้ดงันี ้

ผู้เช่า 
ผู้ให้เช่า/  
เช่าช่วง 

สัญญา 
พืน้ท่ี 

(ไร่-งาน-ตรว.) 
ค่าเช่า/ค่าบริการ 

อายุ
สัญญา 

เร่ิมต้น สิน้สุด 

บริษัทฯ  TOP สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน เพื่อใช้
เป็นท่ีตัง้โรงไฟฟ้า IPP ของ
บริษัทฯ ท่ี จ.ชลบุรี ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างน าสิทธิการเช่า
ช่วงไปค า้ประกันเงินกู้ ระยะ
ยาวของ  บริษัทฯ กบัสถาบนั
การเงิน 

37-2-29  สว่นท่ี 1 : 5,773,099 บาท/
ปีจนถึง 10 ก.ย. 2560 
จากนัน้ปรับเป็น 6,639,063 
บาท/ปี จนหมดอายุสญัญา  

 สว่นท่ี 2 (สว่นเพิม่) : 
124,009 บาท/ปีจนถึง 10 
ก.ย. 2560 จากนัน้ปรับเป็น 
142,611 บาท/ปี จน
หมดอายุสญัญา 

25 ปี 9 
เดือน 

11 ธ.ค . 
2539 

10 ก.ย. 
2565 

http://gpsc.listedcompany.com/
http://gpsc.listedcompany.com/
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.thaioilgroup.com%2F&ei=ZuFUU63lJ8f5rAen6IDIBA&usg=AFQjCNGkaXkNi1ptge3ki94fvAFlcpaoGQ&bvm=bv.65058239,d.bmk
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ผู้เช่า 
ผู้ให้เช่า/  
เช่าช่วง 

สัญญา 
พืน้ท่ี 

(ไร่-งาน-ตรว.) 
ค่าเช่า/ค่าบริการ 

อายุ
สัญญา 

เร่ิมต้น สิน้สุด 

CHPP ท่ี ดิ น ร า ช
พั ส ดุ  โด ย
บริษัท ธนา
รักษ์พัฒนา
สิ น ท รั พ ย์ 
จ า กั ด 
(ธพส.) เป็น
ผู้ให้เช่าช่วง 

สญัญาเช่าช่วงท่ีดินราชพสัดุ
เพื่ อ ด า เนิ น ก า รภ าย ใ ต้
สญัญาซือ้ขายพลงังานความ
เย็น โครงการศูนย์ราชการฯ 
เลขท่ี 35/3551 

1-2-2  ค่าเช่าช่วงระยะท่ี 1 รวม 
76,050 บาท (ระยะเวลา 
16 เดือน ตัง้แต่ 1 มี.ค. 
2550 – 30 มิ.ย. 2551)  

 ค่าเช่าช่วงระยะท่ี 2 เฉล่ีย 
162,480 บาท/ปี(ระยะเวลา 
30 ปี ตัง้แต่ 1 ก.ค. 2551 – 
30 มิ.ย. 2581) 

31 ปี 4 
เดือน 

1 มี .ค . 
2550 

30 
มิ . ย . 
2581 

ท่ี ดิ น ส่ ว น
บุคคลของ
บุ ค ค ล
ธรรมดา 

สัญญาเช่า ท่ีดินเพื่ อสร้าง
อาคารบนท่ีดินท่ีเช่า เพื่อใช้
เป็ น โร ง ไฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น
แ ส ง อ า ทิ ต ย์  โ ด ย เ ม่ื อ
หมดอายุสัญญาเช่าท่ีดิ น 
อาคารและสิ่งปลูกสร้างจะ
ตกเป็นกรรมสทิธิ์ของผู้ให้เช่า 

75-1-42  ค่าเช่าช าระเม่ือท าสญัญา
จ านวน 6,000,000 บาท 

 ค่าเช่ารายปี ปีละ 
1,500,000 บาท อตัราค่า
เช่าปรับเพิม่ขึน้ 5% ทกุ 
สามปี 

25 ปี 1 ส .ค . 
2559 

31 ก.ค.
2584 

ISP1 Yugen 
Kaisha 
Earth 
Ichinoseki 
Farm 

สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน เพื่อใช้
เป็นท่ีตัง้โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ 

561-3-44  ค่าเช่า 45 ล้านเยน/ปี 
(ระยะเวลา 20ปี หลงัจาก
เร่ิมด าเนนิการเชิงพาณิชย์) 

20 ปี 15 ธ.ค . 
2560 

15 ธ.ค. 
2580 

ที่มา: ขอ้มูลจากแบบ 56-1 ปี 2561 และ website http://gpsc.listedcompany.com/ ของบริษัทฯ 

หมายเหต:ุ ขอ้มูลทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ยงัไม่รวมทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจของ GLOW เนื่องจากเป็นขอ้มูลของบริษทัฯ และ
บริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

2.6 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน)  

เมื่ อ วันที่  20 มิ ถุนายน  2561 บ ริษั ทฯ  ได้ เข้ าลงนามในสัญญ าซื อ้ ขายหุ้ น กับ  ENGIE Global 
Developments B.V. (ENGIE) เพื่อเข้าถือหุ้ นทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน GLOW ซึ่งประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เป็นจ านวนหุ้ นรวม 1,010,976,033 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.11  
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นให้แก่ ENGIE เต็มจ านวน และได้รับ 
โอนหุ้ น โดยได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ ถือหุ้ นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ส่งผลให้บริษัทฯ  
มีสดัสว่นการถือหุ้นใน GLOW ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเท่ากบัร้อยละ 69.11 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่เหลือทัง้หมด (Tender Offer) 
ใน GLOW จ านวน 382,358,783 หุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมในของ GLOW 
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 69.11 เป็นร้อยละ 95.25 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 

http://gpsc.listedcompany.com/
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นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  
ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ  GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยการเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ GLOW จ านวน 69,530,219 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 
4.75 ของจ านวนหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกิจการ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ 
พลังงาน จ ากัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ เงื่อนไข  
บังคับก่อนการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ได้ส าเร็จครบถ้วนแล้ว ขณะนี  ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ตามแผนการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง
การเข้าท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของ GLOW จ านวน 69,530,219 หุ้ น (คิดเป็นร้อยละ  4.75 ของจ านวนหุ้ น 
ที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ซึง่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในประมาณเดือนธันวาคม 2562  

ทัง้นี ้รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ GLOW และบริษัทย่อยมีดงันี ้

2.6.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของ GLOW และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 GLOW และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี เท่ ากับ  71,313,281,443 และ 73,894,974,440 บาท 
ตามล าดบั ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 หนว่ย : บาท 
ประเภท 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ท่ีดิน 648,514,919 711,551,304 

โรงไฟฟา้ และโรงน า้ 118,572,648,826 124,860,423,030 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 658,084,052 680,459,121 

อาคารและสว่นปรับปรุงสินทรัพย์ 501,220,329 527,150,800 
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้ อุปกรณ์ส านกังาน และยานพาหนะ 363,762,962 392,098,968 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 196,622,599 507,200,003 
รวม 120,940,853,687 127,678,883,226 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (49,627,572,244) (53,783,908,786) 
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 71,313,281,443 73,894,974,440 

ที่มา: แบบ 56-1 และ website http://glow.listedcompany.com/ ของ GLOW 

2.6.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ GLOW และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 GLOW และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ 
ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 715,909,891 บาท และ 732,514,483 บาท 
ตามล าดบั ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 หนว่ย : บาท 

ประเภท 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

สทิธิการใช้ระบบสง่เช่ือมโยงรอตดับญัชี 41,001,519 43,691,134 

สทิธิการใช้ระบบสายสง่กระแสไฟฟา้รอตดับญัชี 151,529,157 165,159,473 

http://glow.listedcompany.com/
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 หนว่ย : บาท 

ประเภท 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ท่ีดินท่ีได้ถือสทิธิครอบครองโดยการเช่ารอตดับญัชี 147,687,831 150,641,278 

สทิธิการใช้ฐานวางทอ่รอตดับญัชี 7,208,641 7,551,391 

สทิธิการใช้พืน้ท่ีรอตดับญัชี 91,363,318 95,211,086 

สทิธิการใช้ทอ่ก๊าซรอตดับญัชี 39,295,431 40,280,282 

สทิธิการใช้ทา่เทียบเรือรอตดับญัชี 165,147,871 168,732,847 

คอมพวิเตอร์ ซอฟแวร์ 72,676,123 61,246,992 

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 715,909,891 732,514,483 

ที่มา: แบบ 56-1 และ website http://glow.listedcompany.com/ ของ GLOW 

  

http://glow.listedcompany.com/
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3. โครงสร้างการถอืหุ้นกลุ่มบริษัทฯ  

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้น ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562  
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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทท่ี GPSC เข้าลงทุน  
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 
 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

บริษัทย่อย 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด  
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2143-9644          
โทรสาร: 0-2143-9645 

ผู้ ผลิ ตไฟฟ้ าขนาดเล็ กมาก  (VSPP) แบบ  พลังงานความ ร้อน ร่วม 
(Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant ) เพื่อ
จ าหน่ายน า้เย็นให้ศนูย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร และผลิตไฟฟ้าให้ กฟน. 

500,000,000 
บาท 

สามญั 371,730,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 

บริษัท นท ีซินเนอร์ยี่ จ ากัด  
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2140-4600          

ลงทนุเข้าถือหุ้นในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า  
 

6,715,250,000 
บาท 

สามญั 6,505,517,250 
บาท 

100 
บาท / หุ้น 

100% 

 บริษัทร่วมทางอ้อม       

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด  
215 Lanexang Avenue, Ban Siang Yuen,  
Chantaburi District, Vientiane, Lao PDR 
โทรศพัท์ : +856 (21) 251718 
โทรสาร : +856 (21) 215500 

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน า้ และจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และ รัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว (ELECTRICITE DU LAOS : EDL) 
 

26,861,000,000 
บาท 

 

สามญั 25,577,069,000 
บาท 

 

10 
บาท / หุ้น 

25% 
(ถือหุ้น
ผ่าน  

บจ.นที ซิน
เนอร์ยี่) 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

บริษัท อจิิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค  
6F, Shinjuku Hanazono MJ Building,  
5-16-15 Shinjuku-ku, Shinjuku, Tokyo, 
Japan 160-0022 
โทรศพัท์: +81 3 5362 7035    
โทรสาร: +81 3 5362 7036    

ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์  เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัท
สาธารณปูโภคญ่ีปุ่ น 
 
 

10,000  
เยน 

สามญั 10,000  
เยน 

- 99% 

บริษัท ไออาร์พซีี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด  
299 หมู ่5 ถนนสขุมุวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอ
เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
โทรศพัท์: 0-3861-1333,0-3861-3571-80 
โทรสาร: 0-3861-2812-3 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แบบโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 
ส่วนไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน า้ท่ีผลิตได้ จ าหน่ายให้ลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคม
อตุสาหกรรมไออาร์พีซี  

3,362,000,000 
บาท 

สามญั 3,083,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

51% 

GPSC International Holdings Limited  
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s 
Road East, Hong Kong 
โทรศพัท์: + (852) 2980-1888 
โทรสาร: + (852) 2956-2192 

เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทนุต่างประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต 
 

100,000 
เหรียญสหรัฐ 

สามญั 98,000 
เหรียญสหรัฐ 

- 100% 

Global Renewable Power Company 
Limited 
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2140-4600 

เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ของบริษัทฯ 

1,000,000  
บาท 

สามญั 1,000,000  
บาท 

100 
บาท / หุ้น 

100% 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 28 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 38 
พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2670-1500-33          
โทรสาร: 0-2670-1548-9 

ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและผู้ ให้บริการด้านสาธารณปูโภคในภาคเอกชน
รายใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศ  โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่  (IPP) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน า้ 
(Cogeneration) และผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  (SPP) ภายใต้โครงการผู้ ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก 

14,828,650,350 
บาท 

สามญั 14,628,650,350 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

41.09% 

บริษัท จีพเีอสซี โฮลดิง้ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็นจี โฮลด้ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั) 
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2140-4600  

ธรุกิจลงทนุเข้าถือหุ้นในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับกิจการผลิตไฟฟ้าบริษัท โกลว์ 
พลงังาน จ ากัด (มหาชน) 

7,804,100,000 
บาท 

สามญั 7,804,100,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 

บริษัท เอนเนอย ีรีคอฟเวอร่ี ยนิูต จ ากัด 
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2140-4600  

โรงไฟฟ้าซึ่งผลิตไฟฟ้าและไอน า้เพื่อป้อนให้กับกระบวนการผลิตของ
โครงการ CFP ของ TOP โดยใช้ เชื อ้เพลิงหลักคือ กากน า้มันซึ่งเป็น
ผลิตภณัฑ์พลอยได้จากกระบวนการกลัน่ของโครงการ CFP 

477,000,000 
บาท 

สามญั 477,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 

บริษัทย่อยทางอ้อม       

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 38 

ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและผู้ ให้บริการด้านสาธารณปูโภคในภาคเอกชน
รายใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศ  โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ ผลิตไฟฟ้า

14,828,650,350 
บาท 

สามญั 14,628,650,350 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

54.16% 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2670-1500-33  
โทรสาร: 0-2670-1548-9 

เอกชนรายใหญ่  (IPP) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน า้ 
(Cogeneration) และผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  (SPP) ภายใต้โครงการผู้ ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก 

บริษัท โกลว์ จ ากัด 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 38 
พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2670-1500-33  
โทรสาร: 0-2670-1548-9 

ให้บริการด้านการจัดการ ท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านการบริหารงาน 
แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 

4,964,924,770 
บาท 

สามญั 4,401,668,111 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 

บริษัท โกลว์ ไอพพี ีจ ากัด 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 38 
พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2670-1500-33          
โทรสาร: 0-2670-1548-9 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 2,850,000,000 
บาท 

สามญั 2,850,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

95% 

บริษัท โกลว์ เอสพพี ี2 จ ากัด 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 38 
พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2670-1500-33          

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และไอน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 4,941,534,880 
บาท 

สามญั 4,941,534,880 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 30 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

โทรสาร: 0-2670-1548-9 

บริษัท โกลว์ เอสพพี ี3 จ ากัด 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 38 
พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2670-1500-33          
โทรสาร: 0-2670-1548-9 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไอน า้และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 7,373,389,550 
บาท 

สามญั 7,373,389,550 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 

บริษัท โกลว์ ไอพพี ี2 โฮลดิง้ จ ากัด 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 38 
พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2670-1500-33          
โทรสาร: 0-2670-1548-9 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 756,500,000 
บาท 

สามญั 756,500,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 

บริษัท เก็คโค่-วัน จ ากัด 
เลขท่ี 11 ถนนไอห้า นิคมอตุสาหกรรมมาบตา
พดุ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท์ : 0-3869-8400-10 
โทรสาร : 0-3868-4789 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 11,624,000,000 
บาท 

สามญั 11,624,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

65% 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 31 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

บริษัท โกลว์ ไอพพี ี3 จ ากัด 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 38 
พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2670-1500-33          
โทรสาร: 0-2670-1548-9 

พฒันาโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้า 380,000,000 
บาท 

สามญั 380,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 

บริษัท โกลว์ เอสพพี ี11 จ ากัด 
เลขท่ี 60/19 หมู ่3 เขตประกอบการ
อตุสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดสัเตรียลพาร์ค 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 21140 
โทรศพัท์ : 0-3889-1324-8 
โทรสาร : 0-3889-1330 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 1,520,000,000 
บาท 

สามญั 1,520,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 

บริษัท ห้วยเหาะไทย จ ากัด 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 38 
พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2670-1500-33          
โทรสาร: 0-2670-1548-9 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน 422,152,000 
บาท 

สามญั 422,152,000 
บาท 

8 
บาท / หุ้น 

49% 

บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จ ากัด 
(จดัตัง้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และการไฟฟ้าลาว 40,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

สามญั 40,000,000 
เหรียญสหรัฐ 

80 
เหรียญ

67.25% 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 32 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

ลาว) 
อาคารเวียงวงั ทาวเวอร์ (ยนิูต 15) ชัน้ 5 ถนน
บรีุจนัท์ บ้านดงประลานทุ่ง เมอืงสีสตันาก 
นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โทรศพัท์ : (856) 21 41 414932-3 
โทรสาร : (856) 21 414934 

สหรัฐ / 
หุ้น 

บริษัท โกลว์ เอน็เนอร์จี เมียนมาร์  จ ากัด 
(จดัตัง้ในประเทศเมยีนมาร์) 
ห้องเลขท่ี 6004 อาคาร เพการ์เดน ทาวเวอร์ 
เลขท่ี 346/354 ถนนเพ เมอืงย่างกุ้ ง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์ 

ให้บริการทางเทคนิคและค าปรึกษาส าหรับภาคธรุกิจไฟฟ้า 650,000 
เหรียญสหรัฐ 

สามญั 650,000 
เหรียญสหรัฐ 

1 
เหรียญ
สหรัฐ/ หุ้น 

100% 

กิจการร่วมค้า 

บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบลิ จ ากัด  
 3199 อาคารมาลีนนท์ ชัน้ 16 ถนนพระรามท่ี 
4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : 0-2661-2701  

ลงทนุเข้าถือหุ้นในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า  
 

 

583,333,400 
บาท 

สามญั 583,333,400 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

40% 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

บริษัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี่ 1 จ ากัด 
3199 อาคารมาลีนนท์ ชัน้ 16 ถนนพระราม  
ท่ี 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย   
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : 02-661-2701 

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลงังานแสงอาทิตย์     1,800,000,000 
บาท 

สามญั 1,800,000,000 
บาท 

100 
บาท / หุ้น 

40% 
(ถือหุ้น
ผ่าน  

บจ.ไทย 
โซลาร์  
รีนิวเอ
เบิล) 

บริษัท ไฟฟ้า น า้ลิก 1 จ ากัด  

402B of 4th Floor, ViengVang Tower , Unit 
15 Boulichan Road, Dongpalan Thong 
Village, Sisattanak District, P.O Box 3684, 
Vientiane Capital, Lao P.D.R 
 

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-River) จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ELECTRICITE DU LAOS : EDL) 

37,200,000  
เหรียญสหรัฐ 

สามญั 31,900,000  
เหรียญสหรัฐ 

10  
เหรียญ
สหรัฐ / 
หุ้น 

40% 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด  
111 หมูท่ี่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
โทรศพัท์ : 0-2978-5283, 0-2978-5291 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แบบโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 
ส่วนไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน า้ท่ีผลิตได้ จ าหน่ายให้ลกูค้าอตุสาหกรรมในเขต
ส่งเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

1,550,000,000 
บาท 

สามญั 1,550,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

30% 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

บริษัทร่วม 

บริษัท บางปะอิน  โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด  
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 
โทรศพัท์ : 0-2691-9720 
โทรสาร   :0-2691-9723 

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration 
Power Plant) เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าท่ีเหลือ จ าหน่ายให้
ลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน และผลิตจ าหน่ายไอน า้
ให้ลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

2,705,000,000 
บาท 

สามญั 2,705,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

25% 
 

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 38 
พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2670-1500-33          
โทรสาร: 0-2670-1548- 

ส ารวจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการอตุสาหกรรมรวมถึงผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

1,039,000,000 
บาท 

สามญั 1,017,778,620 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

33% 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

เงินลงทนุระยะยาว 

บริษัท บซิิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ 
จ ากัด  
555 อาคารส านกังาน ปตท. คลงัน า้มนัพระ
โขนง ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท์ : 0-2239-7328  
โทรสาร : 0-2239-7326 
 

บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลแบบครบวงจร ของกลุ่ม ปตท. 2,000,000 
บาท 

บริุมสิทธิ 2,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

25% 

 เงินลงทนุระยาวทางอ้อม 
บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ากัด  
199/7 หมูท่ี่ 1 ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมอืง
ระยอง  จงัหวดัระยอง 21000 
โทรศพัท์  :  038-948-138 
โทรสาร  : 038-948-139  

บริหารกิจการฟตุบอลของกลุ่ม ปตท. 5,000,000 
บาท 

สามญั 5,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

25% 
(ถือหุ้น
ผ่าน บจ.
สปอร์ต 
เซอร์วิส
เซส 
อลัไล
แอนซ์) 



หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน ชนิดของหุ้น ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 

24M Technologies, Inc.  
ส านกังาน เมอืงเคมบริดจ์  รัฐแมสซาชเูซตส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โทรศพัท์ : (001) 617-553-1012 
 

วิจยัและพฒันาการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออน เพื่อพฒันา
ประยกุต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอตุสาหกรรม และการ
เสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง 

97,163 
เหรียญสหรัฐ 

 
 

บริุมสิทธิ 
 

82,849 
เหรียญสหรัฐ 

 

0.001  
เหรียญ
สหรัฐ 
/หุ้น 

29.50%  
 

 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด  
1828 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท์ : 0-2311-5111-9 
โทรสาร : 0-2332-3882 

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) แบบ Combine Cycle Power Plant เพื่อผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.  

7,325,000,000 
บาท 

สามญั 7,325,000,000 
บาท 

100 
บาท / หุ้น 

15% 

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด  
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ประกอบกิจการ ผลิต ขายสินค้า และ/หรือ ให้บริการ อนัก่อให้เกิดผลดีและ
ประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และ สิ่งแวดล้อม อนัเป็นการด าเนินธรุกิจเพื่อ
สงัคม 

10,000,000 บาท สามญั 2,500,000 บาท 10  
บาท / หุ้น 

10%  
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4. โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 4 กนัยายน 2562 ผู้ ถือหุ้น 8 อนัดบัแรกของบริษัทฯ มีดงันี ้

 ช่ือ จ านวน (หุ้น) 
ร้อยละเม่ือเทียบกับ 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วและสทิธิ
ออกเสียงทัง้หมด 

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)* 340,565,223 22.73 

2. บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)* 338,266,861 22.58 

3. บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั* 311,425,457 20.79 

4. บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน)* 133,468,059 8.91 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 32,693,903 2.18 

6. ส านกังานประกนัสงัคม 24,970,400 1.67 

7. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 16,039,700 1.07 

8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  11,597,900 0.77 

9. ผู้ถือหุ้นอ่ืน ๆ 289,273,297 19.31 

รวม 1,498,300,800 100.00 
ที่มา:  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
หมายเหต:ุ  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั เป็นบุคคลตามมาตรา 258 

ของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

5. ข้อมูลรายช่ือกรรมการ และผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 4 กนัยายน 2562 มีดงันี ้ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายสพุฒันพงษ์  พนัธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการ  

2. นายชวลติ  ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่/
กรรมการ 

3. นายวิทวัส  สวสัด์ิ-ชโูต กรรมการ  

4. นายวฒุิกร  สติฐิต กรรมการ  

5. นางสาวเพียงพนอ  บญุกล า่ กรรมการ  

6. นายวิรัตน์  เอือ้นฤมิต กรรมการ  

7. นายคงกระพนั  อินทรแจ้ง กรรมการ  

8. นายบณัฑิต  ธรรมประจ าจิต กรรมการ  

9. นายครุุจิต  นาครทรรพ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10. นายพยงุศักด์ิ  ชาติสทุธิผล กรรมการอิสระ  

http://www.set.or.th/
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ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

11. นายไพรินทร์  ชโูชติถาวร กรรมการอิสระ 

12. พลตรีเชาวเลข  ชยนัตร์สภุาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

13. นางนิชา  หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ที่มา: ขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 20 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายชวลิต  ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายสมรชยั  คณุรักษ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบติัการ 
3. นายสมเกียรติ  เมสนัธสวุรรณ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร 

รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธ์และแผนงานองค์กร (อีกหนา้ทีห่นึ่ง) 

4. นางวนิดา  บญุภิรักษ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร 
5. นายศิริเมธ  ลีภ้ากรณ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 
6. นางศศิธร  สติฐิต ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร 
7. นางสาวพัลลภา อชานนท์ ผู้จดัการฝ่ายเลขานกุารบริษัทและก ากบักิจการองค์กร   
8. นางสาวดุจดาว  สขุส าราญ ผู้จดัการฝ่ายส านักกฎหมาย 
9. นายจารุวฒัน์  สงิห์สมดี ผู้จดัการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร 
10. นางสาวอรรถยา  สโุขธนัง ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 
11. นายเสาร์ชยั  สขุเกษม ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการผลติ 
12. นายสรุจิตร  บวัเทิง ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมและบ ารุงรักษา 
13. นายสมศกัด์ิ  เลศิเจริญเสริมสขุ ผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง 
14. นายปวเรศ  รัตนสวุรรณ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
15. นายลกัษณะปรีชา  ครุฑขนุทด ผู้จดัการฝ่ายนวตักรรมพลงังาน 
16. นางสาวสกิุตตี  ไชยรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายแผนกลยทุธ์และบริหารการเงินองค์กร 
17. นางภัทริณี สพุนธนา ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและภาษีองค์กร 
18. นางศิโรบล บญุถาวร ผู้จดัการฝ่าย ประจ ารองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงินและบญัชีองค์กร 

Secondment ไปปฏิบติังานที ่GLOW ในต าแหน่งรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่สายการเงิน  

19. นายกลุพฒัน์  เพิ่มภูศรี ผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการลงทนุและบริษัทในเครือ 
Secondment ไปปฏิบติังานที ่CHPP ในต าแหน่งผู้จดัการทัว่ไป 

20. นายเรืองพงษ์ เรืองหิรัญ ผู้จดัการฝ่าย ประจ ารองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 
Secondment ไปปฏิบติังานที ่NL1PC ในต าแหน่ง Managing Director 

หมายเหต:ุ ผู้บริหารรายที่ 1 – 5 เขา้ข่ายเป็นผูบ้ริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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6. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

6.1. ประวัติการเพิ่มทุน 

- ไม่มี -  

6.2. ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัท หลงัหัก
ภาษีและทุนส ารองตามกฎหมาย และภาระผกูพันตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ขึน้อยู่กบั แผนการลงทนุ ความจ าเป็นของการใช้เงินลงทนุและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยในช่วงระยะเวลา 
3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีประวติัการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น)  1.80 2.12 2.24 

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.15 1.25 1.25 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 64 59 56 
หมายเหต ุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผล 

ระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถนุายน 
2562) ในอตัราหุ้นละ 0.5 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 37 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 
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ส่วนที่ 3 – สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

สรุปงบการเงินรวม ปี 2559 - 2561 ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม และงบการเงินระหว่างกาล ปี 2561 - 2562 ส าหรับงวด
หกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน ดงันี ้

1. งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน/1 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2562 
สนิทรัพย์ 

    
สนิทรัพย์หมุนเวียน 

    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5,421.67  3,964.78  4,911.41  16,687.14 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบกิใช้ 359.24 286.4 1,087.99  254.43 
เงินลงทนุชัว่คราว  2,032.10  6.00  10.00  580.00  

ลกูหนีก้ารค้า  2,179.93  3,663.40  4,091.92  12,477.65  
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี     436.70     605.19     700.86    1,175.55  
ลกูหนีอ่ื้น     628.12     687.58     579.02       632.46  

สนิค้าคงเหลือ      457.76     484.79     626.87    6,665.57  
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน     149.50     219.82     155.81       261.31  
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 11,665.02 9,917.98  12,163.88  38,734.11  
     

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทนุในการร่วมค้า 2,476.61  2,626.12  2,700.25  2,604.91  
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 4,461.34  6,148.32  7,065.12  7,683.81  

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,923.12  2,923.37  3,213.56  3,215.81  
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ  
จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2,529.59  2,965.05  3,061.02  3,358.34  
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 5,959.38  5,354.19  4,653.33  7,981.37  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั   -      -      -    200.00  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   26,128.52   27,245.71   28,535.21  102,854.74  
สนิทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนนิงาน  60.98  73.11  70.61  70.62  
ค่าความนยิม 15.81  14.87  15.04  36,104.49  

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 526.91  509.98  498.53  47,042.74  
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6.06    -    0.13  2,954.95  

ค่าสทิธิการใช้ระบบจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ 563.02  558.93  536.75      -    
ค่าสทิธิการใช้สนิทรัพย์รอตดัจ่าย 380.00  1,043.44  1,001.42      -    
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  331.92  587.33  924.16  1,268.56  

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 46,363.26  50,050.45  52,275.15  215,340.32  
รวมสนิทรัพย์ 58,028.28 59,968.43 64,439.02  254,074.43 
     
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีส้นิหมุนเวียน     
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31 ธันวาคม 30 มิถุนายน/1 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2562 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ -   -   -   92,554.87 

เจ้าหนีก้ารค้า 1,140.24  1,622.87  1,901.50  6,544.76 
เจ้าหนีอ่ื้น 748.16  607.70  991.92  2,568.60 
เจ้าหนีง้านก่อสร้าง 307.80  576.64  556.95  688.35 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -    -    -    35,000.00 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,913.28  990.57  1,052.16  2,231.88 
สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - สทุธิ -    -    -    1399.92 
ประมาณการหนีส้นิ -    101.17  101.17  101.17 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 85.78  188.63  123.66  1295.91 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 4,195.26  4,087.58  4,727.36  142,385.47 
     
หนีส้นิไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14,294.81  9,824.03  11,456.89  28,195.51  
หุ้นกู้  -    4,993.46  4,994.97  17,840.00  
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 463.72  507.69  491.68  10,541.33  

ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 66.68  76.67  140.39  538.01  
เงินค า้ประกนังานก่อสร้าง -    0.11  173.82  263.00  
หนีส้นิไม่หมุนเวียนอ่ืน 253.71  104.96  104.83  13,211.57  
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 15,078.91  15,506.93  17,362.58  70,589.42  
รวมหนีส้นิ 19,274.17  19,594.50  22,089.95  212,974.90  
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุจดทะเบียน 14,983.01  14,983.01  14,983.01  14,983.01  
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว   14,983.01  14,983.01   14,983.01  14,983.01  

สว่นเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 9,485.11  9,485.11  9,485.11  9,485.11  
สว่นต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทย่อย       -          -          -    (12,872.05) 
สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุอ่ืน (1,118.21) (1,118.21) (1,118.21) (1,118.21) 

ก าไรสะสม     
   จดัสรรแล้ว     

      ทนุส ารองตามกฎหมาย 566.21  708.00  840.42  840.42  
   ยงัไม่ได้จดัสรร 13,185.89  14,496.21  15,804.94  16,625.30  
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 47.91   (7.23) (3.30) (90.72) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 37,149.91  38,546.88  39,991.97  27,852.85  
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,604.20  1,827.04  2,357.11  13,246.68  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   38,754.11  40,373.92  42,349.08  41,099.54  
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 58,028.28  59,968.43  64,439.02  254,074.43  
หมายเหต:ุ /1 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการของบริษทัฯ ไดมี้การจัดประเภทรายการใหม่ส าหรบัตวัเลขที่น ามาแสดง

เปรียบเทียบ เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอขอ้มูลในปีปัจจุบนัของกลุ่มกิจการ 
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2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2561 2562 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 20,036.61 19,325.03 24,234.55 12,050.60  28,672.99  

รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน 638.34 591.73 542.85 278.62  383.73  
ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ (17,365.03)  (16,375.94) (20,201.38) (9,692.56) (23,467.10) 
ก าไรขัน้ต้น 3,309.91  3,540.82  4,576.03    2,636.66    5,589.62  
      

รายได้จากการขายไนโตรเจน 96.18  108.03  102.74        -/1 -/1 
ต้นทนุค่าไนโตรเจน (89.97) (102.64) (97.18) -/2 -/2 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ 3.59  (3.34) (14.67) 6.30  189.91  

เงินปันผลรับ 420.01  270.01  135.01  0.01  75.01  
รายได้อ่ืน 243.91  478.04  285.61  142.50/3  347.72/3  
ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหนา่ย (8.45) (10.57) (16.72) -/4 -/4 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (891.65) (839.52) (919.89) (387.70) (1,098.91) 
ส่วนแบ่ งก าไรจากเงินลงทุนในบริษั ท ร่วมและ 
การร่วมค้า 346.21  517.13  594.81  306.36  236.40  
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,429.73  3,957.94  4,645.73  2,704.11  5,339.74  
ต้นทนุทางการเงิน (417.52)   (361.01)   (513.72)     (254.06) (1,982.80) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,012.21  3,596.93  4,132.00  2,450.05  3,356.94  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (140.23)  (256.76)  (242.79) (202.23) (75.56) 
ก าไรส าหรับงวด 2,871.97  3,340.17  3,889.21    2,247.82    3,281.38  
      

การแบ่งปันก าไร      

    สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,699.90  3,174.58  3,359.19  1,973.78  2,023.32  
    สว่นท่ีเป็นของได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 172.07  165.59  530.03  274.05  1,258.06  
ก าไรส าหรับงวด 2,871.97  3,340.17  3,889.21  2,247.82  3,281.38  
      
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 1.80 2.12 2.24 1.32 1.35 
หมายเหต:ุ ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการของบริษทัฯ ไดมี้การจัดประเภทรายการใหม่ส าหรบัตวัเลขทีน่ ามาแสดง

เปรียบเทียบ เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอขอ้มูลในปีปัจจุบนัของกลุ่มกิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
 /1 รายไดจ้ากการขายในโตรเจน ไดถู้กจัดให้รายงานรวมกบัรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ  
 /2 ตน้ทุนค่าไนโตรเจน ไดถู้กจัดให้รายงานรวมกบัตน้ทนุขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 
 /3 รายไดอื้น่ บางรายการไดถู้กจัดให้รายงานรวมกบัเงินปันผลรบั 
 /4 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่ายไดถู้กจัดให้รายงานรวมกบัค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
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3. งบกระแสเงนิสดรวม 

 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันท่ี 
30 มิถุนายน/1 

หน่วย : ล้านบาท 2559 2560 2561 2561 2562 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 4,130.09  3,152.97  5,848.11  2,926.24  6,560.77  
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,190.33) (2,312.35) (4,153.14) (2,213.25) (80,308.03) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (382.97) (2,305.36) (716.53) 737.08  84,817.62  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน 

2,556.79  (1,464.74) 978.45  1,450.08  11,070.37  

ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ   
รายการเทียบเทา่เงินสด 

-   7.85   (31.82) 6.52   (42.99) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 2,556.79  (1,456.89) 946.62  1,456.60  11,027.37  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 2,864.88  5,421.67  3,964.78  4,247.30  5,659.76  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  5,421.67  3,964.78  4,911.41  5,703.90  16,687.14  
หมายเหต:ุ 1/ ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการของบริษทัฯ ไดมี้การจัดประเภทรายการใหม่ส าหรบัตวัเลขที่น ามาแสดง

เปรียบเทียบ เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอขอ้มูลในปีปัจจุบนัของกลุ่มกิจการ 
 

 


