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บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 
(CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED) 

 

เสนอขายหุนสามัญจํานวน 220,000,000 หุนตอประชาชน แบงเปน 
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน ตอประชาชนทั่วไป มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท เสนอขายหุนละ 13 บาท 

(การจัดสรรหุนจํานวนนี้อยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย) 
เสนอขายหุนสามัญเดิม จํานวน 40,000,000 หุน ตอประชาชนทั่วไป มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท เสนอขายหุนละ13 บาท 

(การจัดสรรหุนจํานวนนี้อยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย) 

ระยะเวลาจองซื้อ:  ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ของวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2556 

ที่ปรึกษาทางการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จํากัด และบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนาย:  

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด(มหาชน)     บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จาํกัด(มหาชน)      บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน             วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

วันที่แบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ         วันที่  8 กรกฎาคม 2556 

 
 

 
 

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยกอนการตัดสินใจลงทุน 

คําเตือน 
  กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวา
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนํา
ใหลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ท้ังนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของ
ผูเสนอขายหลักทรัพย  
 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  ผูถือหลักทรัพยท่ี
ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยูมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา  82  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ได
รูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ  
 บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนไดท่ีศูนยสารนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทําการของสํานักงานระหวาง
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 



สารบัญ 
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary) สวนที่ 1 หนาที่ 1 
สวนที่ 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย สวนที่ 2 หนาที่ 1 
 1. ปจจัยความเสี่ยง สวนที่ 2 หนาที่ 4 
 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ สวนที่ 2 หนาที่ 17 
 3. การประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑ สวนที่ 2 หนาที่ 33 
 4. การวิจัยและพัฒนา สวนที่ 2 หนาที่ 80 
 5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ สวนที่ 2 หนาที่ 81 
 6. โครงการในอนาคต สวนที่ 2 หนาที่ 88 
 7. ขอพิพาททางกฎหมาย สวนที่ 2 หนาที่ 93 
 8. โครงสรางเงินทุน สวนที่ 2 หนาที่ 94 
 9. การจัดการ สวนที่ 2 หนาที่ 103 
 10. การควบคุมภายใน สวนที่ 2 หนาที่ 154 
 11. รายการระหวางกัน สวนที่ 2 หนาที่ 163 
 12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สวนที่ 2 หนาที่ 199 
 13. ขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ สวนที่ 2 หนาที่ 244 

 13.1 ขอเปรียบเทียบทางกฎหมายบริษัทของประเทศไทยและสปป.ลาว  

 13.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญา  
 บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด  
 1. สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2   
 2. สัญญาโอนสิทธิและหนาที่จาก SEAN ไป NN2  
 3. สัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
 4. สัญญากูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน (วงเงิน เอ)  
 5. สัญญากูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน (วงเงิน บี)  
 6. สัญญาเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา  
 7. สัญญาจางบํารุงรักษาใหญ  
 8. สัญญาการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบสงไฟฟา  
 9. สัญญาบํารุงรักษาใหญของสถานีไฟฟานาบงและสายสงไฟฟาระหวางนาบง

ถึงจุดซื้อไฟฟากลางแมน้ําโขง 
 

 บริษัท บางเขนชัย จํากัด  

 1. สัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย  

 2. สัญญาจางดําเนินงานและบํารุงรักษา  

 3. สัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  

 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  

 1. สัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

 2. สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 3. สัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  



สวนที่ 3 หลักทรัพยท่ีเสนอขาย สวนที่ 3 หนาที่ 1 

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพยที่เสนอขาย สวนที่ 3 หนาที่ 1 

 2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย สวนที่ 3 หนาที่ 4 

 3. ที่มาของการกําหนดราคาหุนที่เสนอขาย สวนที่ 3 หนาที่ 4 

 4. ราคาหุนในตลาดรอง สวนที่ 3 หนาที่ 5 

 5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร สวนที่ 3 หนาที่ 5 

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย 
 1.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 
 1.2 บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด 
 1.3 บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด 
 1.4 บริษัท บางเขนชัย จํากัด 
 1.5 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม  
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
เอกสารแนบ 4 รายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวดป สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และป 2555 
 รายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 
 รายงานและงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับงวดสิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ

สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 
 รายงานและงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ป 

2555 
 รายงานและงบการเงินรวมของบริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด สําหรับงวดป สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และป 2555 
 รายงานและงบการเงินของบรษิัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด สําหรับงวดป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ป 

2554 และป 2555 
 



คําศัพทและคํายอท่ีสําคัญ 
บริษัท หรือ CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 
CK : บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 
SEAN : บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด 
NN2 : บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด 
CKL : บริษัท ช. การชางลาว จํากัด  
BKC : บริษัท บางเขนชัย จํากัด 
NRS :      บริษัท นครราชสีมา โซลาร จํากัด 
BIC : บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
CRS : บริษัท เชียงราย โซลาร จํากัด 
BECL : บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
TTW : บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
กฟผ. หรือ EGAT : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
กฟภ. : การไฟฟาสวนภูมิภาค 
สปป.ลาว : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราช-ลาว : บริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัด 
EDL : Electricite du Loas (EDL) หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว 
EDL-Gen : EDL Generation Public Company Limited 
สํานักงาน ก.ล.ต. : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพย : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
IOD : วันเริ่มผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาชวงแรก 
COD : วันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 
ดอลลารสหรัฐฯ : ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
หนวย : กิโลวัตต-ช่ัวโมง 
กฎบัตร
คณะกรรมการ 

: กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท SEAN NN2 BKC BIC (รวมเรียกวาบริษัทหรือบริษัทยอย)เปนระเบียบปฏิบัติที่
คณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทยอยกําหนด และมีมติอนุมัติรับรองใหบังคับใชเพื่อกําหนดขอบเขต บทบาท อํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือบริษัทยอยเพิ่มเติมจากที่กําหนดโดยกฎหมาย วัตถุประสงค 
ขอบังคับ มติที่ประชุมอื่นของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหรือบริษัทยอยเพื่อใหกรรมการของ
บริษัทหรือบริษัทยอยเขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีตอผูถือหุน และสามารถปฏิบัติหนาที่ที่
กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปรงใส และธรรมาภิบาลที่ดี หากกรรมการกระทําการฝาฝน
หรือกระทําผิดขอกําหนดตามกฎบัตรคณะกรรมการ และทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือบริษัทยอย กรรมการ
จะตองรับผิดชอบตอบริษัทหรือบริษัทยอยในทางบริหาร ตลอดจนรับผิดชอบทั้งทางแพงและทางอาญา ในกรณีที่
การกระทําดังกลาวเปนความผิดที่กฎหมายกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ โดยคณะกรรมการหรือผูถือหุนมีอํานาจที่จะ
ดําเนินการตามที่กฎหมายและขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทยอยกําหนดใหสิทธิและอํานาจไว 
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สวนที่ 1 
สรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary) 

 
 
 
 

สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมและหุนเดิมตอประชาชน 
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนคร้ังแรก (“IPO”) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 
(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2556) 

ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขาย 
ผูเสนอขาย : หุนใหม 

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน 
ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ 
หุนเดิม 
• บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“TTW”) ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําประปาใหแก 

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
อําเภอกระทุมแบนและอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

• บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BECL”) ประเภทธุรกิจ: เปนผูดําเนินการกอสรางและบริหารทางพิเศษ 
ศรีรัช  (ทางดวนขั้นที่ 2) และสวนตอขยายตางๆ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของภายใตสัญญาโครงการระบบทางดวน 
ขั้นที่ 2 กับการทางพิเศษแหงประเทศไทย  

• บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด ประเภทธุรกิจ: ขายพื้นที่และใหบริการสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอิน 

จํานวนหุนที่เสนอขาย: ประกอบดวยหุนใหมจํานวน 180,000,000 หุน หุนเดิมจํานวน 40,000,000 หุน รวมจํานวน 220,000,000 หุน  
คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
ราคาเสนอขายตอประชาชน : 13 บาท/หุน  มูลคาการเสนอขาย: 2,860,000,000 บาท 
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา  ไมมี 

 มี จํานวนหุนหรือหลักทรัพยแปลงที่เสนอขาย..................หุน 
ราคาเสนอขาย .............................................................บาท 

มูลคาที่ตราไว  (Par) : 5 บาท/หุน   มูลคาตามราคาบัญชี  (Book Value)   10.12  บาท/หุน (ณ 31 มีนาคม 2556) 
อัตราสวนราคาตอกําไร  (“P/E Ratio”)   124.37 เทา  
P/E Ratio ของบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
(1)   บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)   6.51 เทา                                (2)   บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)   15.85 เทา  
(3)   บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)   9.11 เทา 
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทางบัญชี   1.28 เทา 
(1)   บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)   1.13 เทา                                (2)   บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)   2.65 เทา  
(3)   บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)   1.40 เทา 

สรุปขอมูลสําคญัของหุนนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน ซ่ึงเปนเพียงขอมูลสรุปเกีย่วกบั 
การเสนอขาย ลกัษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสอืชี้ชวนโดยละเอียด 

กอนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มไดที ่www.sec.or.th 
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อัตราส่วนมลูค่ากิจการต่อก าไรกอ่นหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี    15.42 เท่า 
(1)   บรษิัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)  6.43 เท่า                                (2)   บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน)   11.03 เท่า  
(3)   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)   6.24 เท่า 
ตลาดรอง:    SET      mai 
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:    Profit test     Market Capitalization test                  Holding Company 
 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน:  
1 เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม                                                          2 เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้  

นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักส ารองตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก าหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 

ความจ าเป็นในการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน 
การบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 245.20 ล้านบาท จึงท าให้ 
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จนกว่าผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะหมดไป 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย:์  

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. โรงไฟฟ้าพลังน้ า (Hydroelectric Power Plant) 
บริษัทถือหุ้นในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (“SEAN”) ในสัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ

แล้ว โดย SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาวและให้ค าปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิต
ไฟฟ้า โดยถือหุ้นในบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ า คือ บริษัท ไฟฟ้าน้ างึม 2 จ ากัด (“NN2”) ในสัดส่วนร้อยละ 75  
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว  ซ่ึง NN2 เป็นบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ า โดยได้รับสัมปทานจาก
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ตามสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 ซ่ึงมีระยะเวลาของ
สัมปทาน 25 ปี นับจากวันเริ่มด าเนินงานเชิงพาณิชย์ NN2 มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวัตต์ และได้ท าสัญญาขายไฟฟ้าทั้งหมด
กับกฟผ.มีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) คือ วันที่ 1 มกราคม 2556 

2.     โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 
2.1   บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (“BKC”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar 

Power) โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน  
จดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์  และได้ท าสัญญาขายไฟฟ้ากับกฟภ.มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาทุก 
5 ปี (สิ้นสุดสัญญา 5 ปีในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557) 

2.2   บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากัด (“NRS”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Power) โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุน  
จดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ และได้ท าสัญญาขายไฟฟ้ากับกฟภ.มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาทุก 
5 ปี (สิ้นสุดสัญญา 5 ปีในวันที่ 15 ธันวาคม 2557) 

2.3   บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ ากัด (“CRS”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Power) โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุน  
จดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ และได้ท าสัญญาขายไฟฟ้ากับกฟภ.มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาทุก 
5 ปี (สิ้นสุดสัญญา 5 ปีในวันที่ 15 ธันวาคม 2557) 
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3.     โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant) 
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (“BIC”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อนร่วม (Cogeneration) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง โรงผลิตไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีก าลังการผลิตไฟฟ้า 
117.5 เมกะวัตต์และไอน้ า 19.6 ตันต่อช่ัวโมง BIC ได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ.จ านวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจาก
วันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้าที่เหลือและไอน้ าจะขายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

นโยบายการลงทุนของบริษัท 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทในโรงไฟฟ้าต่างๆโดยคาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 

ร้อยละ 10 – 15 ในกรณีที่บริษัทพัฒนาโครงการด้วยตนเอง แต่หากเป็นโครงการที่ซ้ือมาจากผู้ที่พัฒนาโครงการรายอื่น อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อาจน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการที่พัฒนาเอง ขึ้นอยู่กับมูลค่าการลงทุน ทั้งนี้ 
ในอดีตที่ผ่านมามีอัตราผลตอบแทนจากโครงการที่ซื้อมาจากผู้พัฒนาโครงการรายอื่นระหว่างร้อยละ 7 -10 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ:่  

ผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขาย ร้อยละ 
1. บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 38.00 
2. บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 30.00 
3. บริษทั น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) 30.00 
4. บริษทั ที่ดนิบางปะอิน จ ากัด  2.00 

รวม 100.00 
 

 
ผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขาย ร้อยละ 

1. บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 31.78 
2. บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 23.22 
3. บริษทั น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) 25.00 
4. ประชาชนทั่วไป 20.00 

รวม 100.00 
 

 
สัดส่วนรายได้:  
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2554 2555 ไตรมาส 1 ปี 2556

หน่วย  ล้านบาท

0.64

งบการเงินรวม
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หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลังน้ า

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รายได้จากค่าบรหิารโครงการ

รายได้อ่ืน

งบเสมือนงบก าไรขาดทุนรวม
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คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ ์2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจ านวนทั้งสิน้ 12 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1 นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ 

2 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

3 นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการ 
4 นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการและประธาน

กรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง 

5  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

6 นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

7 นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการและ
กรรมการบริหาร  

8 นายอัลวิน จี กรรมการ 
9 นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการผู้จัดการ  

10 นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

11 นายวิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ ประธาน
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการอิสระ 

12 นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ 

 

สรุปปัจจัยความเสี่ยง:  
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนของบรษิทั 
2. ความเสี่ยงในการด าเนนิธุรกิจ 

2.1 ความ เ ส่ี ย งที่ บ ริ ษั ท จ ะ ได้ รั บ ผลกระทบจ ากการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าของ 
กิจการที่บริษัทเข้าลงทุน  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ของ NN2  

2.2 ความเส่ียงที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจาก ความผันผวน
ของปริมาณน้ าเหนือเขื่อนน้ างึม 2 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 
การผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้แก่ กฟผ.ตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า 

2.3 ความเส่ียงที่บริษัทจะได้รับจากการที่ NN2 ว่าจ้างบุคคล
อื่นมีส่วนร่วมในบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม2 

2.4 ความเส่ียงที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่
มีต่อโครงสร้างและอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าของ 
เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 

2.5 ความเส่ียงที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าของ BIC ให้แล้วเสร็จและเปิดด าเนิน 
เชิงพาณิชยไ์ม่ได้ตามก าหนด 

3. ความเสี่ยงทางการเงิน 
3.1 ความเสี่ยงที่งบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ

จากความผันผวนของรายได้และค่าใช้จ่ายของ NN2 จาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์
สหรัฐฯและเงินบาท 

3.2 ความเส่ียงที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจากรายการก าไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
รายการเงินกู้ระยะยาวสกุลดอลลาร์สหรัฐฯของ NN2 

3.3 ความเสี่ยงที่บริษัทจะได้รบัผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึน้
ของอัตราดอกเบี้ย 

3.4 ความเสี่ยงจากงบการเงินรวมในแต่ละไตรมาสของบริษัท
จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของรายได้ในแต่ละ
ไตรมาสของ NN2 

4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN ไม่ถึง

ร้อยละ 75  
4.2 ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน BIC 

ไม่ถึงร้อยละ 75 
5. ความเสี่ยงจากการที่บรษิัทอยู่ระหว่างการยื่นค าขออนญุาตจาก

ตลาดหลักทรัพย ์
6. ความเสี่ยงจากประเด็นของกฎหมาย 

(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับปจัจัยความเสี่ยงได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 1) 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด หรือเท่าท่ีมีผลการด าเนินงานจริง:  

  
 หน่วย: ล้านบาท 

รายละเอียด 
งบการเงินรวม งบเสมือนงบการเงินรวม 

2554 2555 ไตรมาส 1 
ปี 2556 2554 2555 ไตรมาส 1 

ปี 2556 
 สินทรัพย์รวม  6,495.06 45,153.88 44,680.41 N/A 1/49,192.02 1/48,548.12 
 หนี้สินรวม  6,433.89 22,881.12 22,155.96 N/A 1/26,301.66 1/25,386.45 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น  61.17 22,272.76 22,524.45 N/A 1/22,890.36 1/23,161.67 
 รายได้รวม  0.64 2,578.07 1,209.73 2/3,913.25 24,140.79 N/A 
 ค่าใช้จ่ายรวม  2.82 1,637.18 631.30 22,004.21 2/2,473.33 N/A 
 ก าไรสุทธิ  (38.83) 112.06 251.69 2/800.23 2/291.31 N/A 
 ก าไรสุทธิขั้นพื้นฐานต่อหุ้น (EPS) (บาท)  (3.98) 0.09 0.40 N/A* N/A* N/A* 
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)   105.18 1.03 0.98 N/A* N/A* N/A* 
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)  -0.60% 0.25% 2.25% N/A* N/A* N/A* 
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)  -63.48% 0.50% 4.47% N/A* N/A* N/A* 

หมายเหตุ: *  ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากการจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบเสมือนงบการเงินรวมมีสมมติฐานที่
แตกต่างกัน 

 1/ งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทเข้าซื้อหุ้น BIC               B C        65                  
31         2                                              B C         งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม   บริษัท 
ส าหรับงวด                            2    และวันที่ 31 มีนาคม 2556     

2/ งบก าไรขาดทุนเสมือนงบการเงินรวม (Pro Forma) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 จัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐานที่ว่า  (1) บริษัท
ได้ถือหุ้น SEAN ร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วของ SEAN มาตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 และ (2) บริษัทถือหุ้นใน BKC 
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วของ BKC และถือหุ้นใน BIC ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วของ BIC 
มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา 

 
ค าอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน:  

จากงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 2,578.07 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 97.45 ของรายได้รวม ซ่ึงเป็นรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลังน้ า และเป็นรายได้จากจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 94.95 และ ร้อยละ 2.50 ของรายได้รวม ตามล าดับ และในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 
1,209.73 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 82.96 ของรายได้รวม สัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าลดลง
เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้อื่นจากก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงถึง 191.91 ล้านบาท 

บริษัทมีต้นทุนขายไฟฟ้าในปี 2555 เท่ากับ 1,441.20  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.36 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า ต้นทุนส่วน
ใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยค่าเส่ือมราคาโรงไฟฟ้า ค่าสิทธิในการด าเนินการขายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย และ ค่าด าเนินการและซ่อมแซม
โรงไฟฟา้คิดเป็นร้อยละ 50.80 ร้อยละ 22.37 และ ร้อยละ 19.88 ของต้นทุนขายไฟฟ้ารวม ตามล าดับ และในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมี
ต้นทุนขายจ านวน 539.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.77 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า 

ในปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจ านวน 195.98 ล้านบาท และ 91.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 7.60 และร้อยละ 7.58 ของรายได้รวมในแต่ละงวด ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าประกันภัย เงินเดือน
และโบนัส ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ 

ในปี 2555 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 112.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 4.35 ของรายได้รวม โดยประกอบด้วยก าไร
ในส่วนที่เป็นของบริษัทจ านวน 55.02 ล้านบาท และก าไรในส่วนที่เป็นของผู้ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยจ านวน 57.04 ล้านบาท 
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และในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 251.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.81 ของรายได้รวม โดยประกอบด้วยก าไรใน
ส่วนที่เป็นของบริษัทจ านวน 92.89 ล้านบาท และก าไรในส่วนที่เป็นของผู้ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยจ านวน 158.80 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก บริษัทเริ่มทยอยเข้าลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆในระหว่างปี 2554 และ 2555 ดังนั้น เพื่อให้
สามารถเปรียบเทียบผลประกอบการของกลุ่มบริษัทได้อย่างเหมาะสม บริษัทจึงจัดท างบเสมือนงบก าไรขาดทุนรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 และ 2555 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากงบเสมือนงบก าไรขาดทุนรวม บริษัทมีรายได้รวมในปี 2554 และ 2555 เท่ากับ 3,913.25 ล้านบาท และ 4,140.79 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 5.81 จากรายได้รวมในปี 2554 รายได้รวมของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า
พลังน้ าคิดเป็นร้อยละ 99.74 ของรายได้รวม ส่วนในปี 2555 รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าพลังน้ ามีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 
93.03 ของรายได้รวม เนื่องจากในปีดังกล่าว BKC เริ่มผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเดือนสิงหาคม 2555 รวมถึงการ
รับรู้รายได้ในส่วนที่เป็นก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 172.09 ล้านบาท 

บริษัทมีต้นทุนขาย (รวมค่าสิทธิในการด าเนินการขายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย) ตามงบเสมือนงบก าไรขาดทุนรวมในปี 2554 และ 2555 
เป็นจ านวน 1,550.79 ล้านบาท และ 2,164.22 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.56 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายดังกล่าวเกิดขึ้น
เนื่องจากในปี 2554 โรงไฟฟ้าพลังน้ า น้ างึม 2 เพิ่งเริ่มการผลิตในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นมา จึงมีระยะเวลาด าเนินงาน
ประมาณ 9 เดือน ส่วนในปี 2555 มีการด าเนินงาน 12 เดือน ต้นทุนขายไฟฟ้าในปีดังกล่าวจึงเพิ่มสูงขึ้น 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ไม่รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตามงบเสมือนงบก าไรขาดทุนรวมในปี 2554 และ 2555 
เป็นจ านวน 243.49 ล้านบาท และ 309.10 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.95 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากในปี 2554 โครงการเขื่อนพลังไฟฟ้า น้ างึม 2 เพิ่งเริ่มการผลิตในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นมา จึงมี
ระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 9 เดือน ส่วนในปี 2555 มีการด าเนินงาน 12 เดือน ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปีดังกล่าวจึงเพิ่มสูงขึ้น 

บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบเสมือนงบก าไรขาดทุนรวมในปี 2554 และ 2555 จ านวน 800.23 ล้านบาท และ 291.31 ล้านบาท 
ตามล าดับ  

ตามงบการเงินรวม ในปี 2554 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 6,495.06 ล้านบาท และ 45,153.88 ล้านบาท ตามล าดับ 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2555 เกิดจาก (1) การรับรู้มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของ SEAN และ BKC และการรับรู้
สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานของ SEAN ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมกันทั้งส้ินเท่ากับ 28,443.72 ล้านบาท 
และ (2) การรับรู้ค่าสิทธิในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของ SEAN และ BKC ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมกันทั้งส้ิน
เท่ากับ 12,221.57 ล้านบาท เป็นหลัก และบริษัทมีสินทรัพย์รวมในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 44,680.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 
จ านวน 473.47 ล้านบาทจากการลดลงของเงินสดและลูกหนี้การค้าเป็นหลัก  และบริษัทมีสินทรัพย์รวมในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 
44,680.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 473.47 ล้านบาทจากการลดลงของเงินสดและลูกหนี้การค้าเป็นหลัก 

บริษัทมีหนี้สินรวมตามงบการเงินรวมในปี 2554 และ 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,433.90 ล้านบาท และ 22,881.12 ล้านบาท ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของหนี้สินรวมในปี 2555 เกิดจากการรับรู้หนี้สินรวมของ SEAN และ BKC เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัท 
ซ่ึงมีมูลค่ารวมกันเป็นเงินทั้งส้ิน 21,045.43 ล้านบาท เป็นหลัก และบริษัทมีหนี้สินรวมในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 22,155.96 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2555 เป็นจ านวน 725.15 ล้านบาท ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการลดลงของหนี้สินทางการเงินสุทธิของบริษัทจ านวน 712.79 
ล้านบาทเป็นหลัก และบริษัทมีหนี้สินรวมในไตรมาส 1 ปี 2556 จ านวน 22,155.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เป็นจ านวน 725.15 ล้าน
บาท ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการลดลงของหนี้สินทางการเงินสุทธิของบริษัทจ านวน 712.79 ล้านบาทเป็นหลัก 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษทัใหญ่ตามงบการเงินรวมในปี 2554 และ 2555 มีมูลค่าเท่ากับ 61.17 ล้านบาท และ 9,219.55 
ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 เกิดจากบริษัทเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 9,100 ล้านบาท  
ในปีดังกล่าว เป็นหลัก และในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของกิจการเท่ากับ 9,312.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ป ี2555 จ านวน 92.89 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้การปันส่วนก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทจ านวน 92.89 ล้านบาท 
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นอกจากนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีการปรับโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม โดยลดทุนเพื่อคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
6,133.30 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนอีกจ านวน 153,333,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนในราคาหุ้นละ 40.0006521880910 บาท และในวันเดียวกันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วเดิมในปี 2555 จ านวน 9,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจ านวน 920 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ เป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 4 ,600 
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 920 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 4,600 ล้านบาท 

แม้ว่าในปัจจุบัน บริษัทจะถือหุ้นใน BIC คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ BIC แต่เนื่องจาก บริษัทได้ลง
นามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารและการตัดสินใจทางการเงินและการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ โดยก่อนที่ 
BIC จะเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ การตัดสินใจในเรื่องส าคัญดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่ง 
และในปัจจุบัน BIC ยังไม่ได้ด าเนินการเชิงพาณิชย์บริษัทจึงยังไม่มีอ านาจควบคุมใน BIC ดังนั้นงบการเงินรวมของบริษัทจึงยังไม่ได้
รวมรายการทางบัญชีของ BIC เข้ามาในงบการเงินรวมไตรมาส 1 ปี 2556 ดังนั้น เพื่อให้สะท้อนภาพฐานะของบริษัทในอนาคตภาย
หลังจากที่ BIC เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้ว และบริษัทต้องรวมงบการเงินของ BIC เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทให้มาก
ที่สุด (ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2556) บริษัทจึงได้จัดท างบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมของบริษัทขึ้นโดยมีสมมติฐานว่าบริษัทได้ซ้ือหุ้นสามัญของ BIC ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนแล้วของ BIC มาตั้งแต่วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 เป็นต้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทมีสินทรัพย์รวมตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในปี 2555 มีจ านวน 49,192.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบ
การเงินรวมของงวดเดียวกันเป็นจ านวน 4,038.14 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรู้มูลค่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ระหว่างก่อสร้างของ BIC จ านวน 3,906.99 ล้านบาท และการรับรู้ค่าสิทธิในการด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าในส่วนของ BIC จ านวน 
659.66 ล้านบาทเข้ามาในการจัดท างบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 
48,584.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 607.90 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามการตัดค่าเส่ือม
ราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายตามปกติ ประกอบกับการลดลงของลูกหนี้การค้า และการลดลงของเงินสดจากการช าระหนี้เป็นหลัก 

ตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีหนี้สินรวมในปี 2555 เท่ากับ  26,301.66 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินรวมตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในงบการเงินรวมของบริษัทในปี  2555 
จ านวน 3,420.54 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดขึ้นเนื่องจากการรับรู้หนี้สินรวมของ BIC         การจัดท างบเสมือน บแสดงฐานะทาง
การเงินรวมของบริษัทในงวดดังกล่าว และในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมจ านวน 25,386.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เป็น
จ านวน 915.21 ล้านบาท จากการลดลงของหนี้สินทางการเงินสุทธิจ านวน 572.34 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้จากการซ้ือเงิน
ลงทุน-บริษัทที่เกี่ยวข้องจ านวน 335.27 ล้านบาทเป็นหลัก 

การจัดท างบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมปี 2555 ของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของ
บริษัทใหญ่แต่ประการใด อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 
9,308.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 89.42 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากการรับรู้การปันส่วนก าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จ านวน 89.42 ล้านบาท 
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ความสัมพันธร์ะหว่างท่ีปรึกษาทางการเงินกับบรษิัท และกิจการที่บริษัทเข้าลงทุน 
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ ากัด (“KTBA”) ซ่ึงเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทมีธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

(“KTB”) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  ทั้งนี้ KTB เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทและกิจการที่บริษัทเข้าลงทุน ดังนี้ 

ผู้กู้ ประเภท เงินต้นคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
บริษัท วงเงินกู้ยืมระยะยาว 2,204,164,694.24 บาท 
SEAN และ NN2 วงเงินกู้ระยะยาว 8,275,264,250.00 บาท 
 วงเงินกู้ระยะยาว 

วงเงินหนังสือค้ าประกัน 
93,266,250.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
12,420,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

BIC วงเงินกู้ระยะยาว 1,754,141,119.19 บาท 
 วงเงินหนังสือค้ าประกัน 258,431,595.00 บาท 
NRS วงเงินกู้ระยะยาว 567,632,647.67 บาท 
CRS วงเงินกู้ระยะยาว 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 
805,950,000.00 บาท 

25,680,000.00 บาท 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด ไม่มีเงินให้สินเช่ือแก่บริษัทและกิจการที่บริษัทที่เข้า
ลงทุน 

 
นักลงทุนสมัพันธ:์  คุณพงศ์ธร กาญจนอัครเดช 

587 อาคารวิริยะถาวร ช้ัน 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 02-691-9720-2 โทรสาร 02-691-9723 
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สวนที่ 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น 

(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา โดยบริษัทถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ ดังนั้นบริษัทจึงมีรายไดหลักมาจากเงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม 

บจ.เชียงราย โซลาร
(8 เมกะวัตต)

บมจ.ซีเค พาวเวอร

บจ.บางเขนชัย
(8 เมกะวัตต)บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี

บจ.นครราชสีมา โซลาร
(6 เมกะวัตต)

65 %

75 %

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
(Solar Power Plant)

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
(Cogeneration Power Plant)

โรงไฟฟาพลังน้าํ
(Hydroelectric Power Plant)

บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น

• โครงการที่ 1
ไฟฟา 117.5 เมกะวัตต, ไอน้ํา 
19.6 ตัน/ชม.

● โครงการที่ 2
ไฟฟา 120 เมกะวัตต, ไอน้ํา 20 

ตัน/ชม.

100 %

30 %

30 %

56 %

บจ.ไฟฟาน้าํงึม 2
(615 เมกะวตัต)

 
ปจจุบันบริษัทลงทุนถือหุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานตางๆ  

3 ประเภท ไดแก  

1.โรงไฟฟาพลังน้ํา (Hydroelectric Power Plant) 

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”) โดยบริษัทถือหุนใน SEAN สัดสวนรอยละ 56 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลว   SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจไฟฟาใน สปป.ลาวและใหคําปรึกษาและบริการ
อื่นที่เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟา โดยถือหุนในบริษัทที่ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังน้ํา คือ บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 
จํากัด (“NN2”)  ในสัดสวนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  ซึ่ง NN2 เปนบริษัทที่ผลิตและจําหนายไฟฟา
จากโรงไฟฟาพลังน้ํา โดยไดรับสัมปทานจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ตามสัญญา
สัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ซึ่งมีระยะเวลาของสัมปทาน 25 ป นับจากวันเริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชย NN2 มี
กําลังการผลิตไฟฟา 615 เมกะวัตต และไดทําสัญญาขายไฟฟาทั้งหมดกับกฟผ. มีระยะเวลา 25 ปนับจากวันเริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย 

2. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power Plant) 

2.1 บริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
(Solar Power) โดยมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยต้ังอยูในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว มีกําลังการผลิตไฟฟา 8 เมกะวัตต และไดทําสัญญาขายไฟฟากับกฟภ. มี
ระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาทุก 5 ป 
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2.2 บริษัท นครราชสีมา โซลาร จํากัด (“NRS”) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Power) มีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยต้ังอยูในจังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 
30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว มีกําลังการผลิตไฟฟา 6 เมกะวตัต และไดทําสัญญาขายไฟฟากับกฟภ. มีระยะเวลา 
5 ปและตอสัญญาทุก 5 ป 

2.3 บริษัท เชียงราย โซลาร จํากัด (“CRS”) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar Power) มีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยต้ังอยูในจังหวัดเชียงราย โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว มีกําลังการผลิตไฟฟา 8 เมกะวัตต และไดทําสัญญาขายไฟฟากับกฟภ. มีระยะเวลา 5 
ปและตอสัญญาทุก 5 ป 

3.โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration Power Plant) 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด(“BIC”) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจจําหนายและผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา
พลังความรอนรวม (Cogeneration) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โรงผลิตไฟฟาต้ังอยูภายในนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว บริษัท 
ปตท. จํากัด(มหาชน)ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  โรงไฟฟาดังกลาวมีกําลังการผลิต
ไฟฟา 117.5 เมกะวัตตและไอน้ํา 19.6 ตันตอช่ัวโมง BIC ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.จํานวน 90 เมกะวัตต เปน
ระยะเวลา 25 ปนับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา สวนไฟฟาที่เหลือและไอน้ําจะขายใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 

ช่ือบริษัท : บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ  

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 587 อาคารวิริยะถาวร ช้ัน 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงดินแดง   เขตดินแดง   
กรุงเทพมหานคร 10400 

เลขทะเบียนบริษัท :  0107556000167 

โทรศัพท : 02-691-9720-2 

โทรสาร : 02-691-9723 

เว็บไซต : www.ckpower.co.th 
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 บริษัทมีวัตถุประสงคที่จะใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 2,264 ลานบาท ดังนี้ 

วัตถุประสงคการใชเงิน 
จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ 

1. ชําระคืนเงินกูยืม 1,400 ภายในไตรมาสที่ 4 ป 2556 

2. เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 864 ภายในไตรมาสที่ 4 ป 2558 
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1. ปจจัยความเสี่ยง 

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายใหครั้งนี้มีความเสี่ยง นักลงทุนควรใช
วิจารณญาณในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยางรอบคอบทั้งขอมูลในเอกสารฉบับนี้และปจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่บริษัทยัง
ไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้แลวเห็นวาไมเปนสาระสําคัญ   ซึ่งอาจกลายเปน
ความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต   ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ  รายได 
ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลองของบริษัท  บริษัทยอย และ บริษัทรวม  นอกจากนี้ขอความในลักษณะการคาดการณใน
อนาคตที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้เชนการใชถอยคําวา “เช่ือวา” “คาดการณวา” “ประมาณ” “คาดหมาย” “มีแผนจะ” หรือ 
“ต้ังใจ” เปนตน หรือการคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ การขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณใน
อนาคต  ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได 

ปจจัยความเสี่ยงของบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวมมีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท 

การลงทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ Holding Company โดยทั่วไปจะมีทั้งลักษณะที่เปนผูริเริ่มดําเนินโครงการเอง
ต้ังแตตน (Greenfield) หรือเปนแบบการลงทุนในกิจการที่ดําเนินโครงการอยูแลว (Acquisition)   ซึ่งประเภทการลงทุนทั้ง
สองแบบดังกลาวตางก็มีปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากความไมแนนอนของปจจัยตางๆจากสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจและ
ปจจัยเสี่ยงจากตัวโครงการเองเชนความเสี่ยงจากกอสรางไมแลวเสร็จ ความเสี่ยงจากการกอสรางลาชาทําใหตนทุนโครงการ
เพิ่มสูงขึ้น  เปนตน 

ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งดําเนินธุรกิจแบบ Holding Company    คณะกรรมการของบริษัทและ
ผูบริหารของบริษัทจึงตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในกิจการตางๆดังกลาวขางตน
เปนอยางดี   จึงไดดําเนินการลงทุนอยางระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด  โดยในอดีตที่ผานมา การลงทุนของ
บริษัทในกิจการที่ดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจะเนนในกิจการที่กอสรางใกลเสร็จแลวหรือเปดดําเนินกิจการแลว  มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟาเรียบรอยแลว  มีสัญญาซื้อเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาเรียบรอยแลว เปนตน   ดังจะเห็นไดจากกิจการที่บริษัท
ลงทุนอยูในปจจุบันไดแก SEAN NRS BKC และ CRS เปนกิจการที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว   ยกเวน BIC ที่ยังไมเริ่ม
เปดดําเนินการแตก็มีความคืบหนาในการกอสรางเปนไปตามกําหนดการ (โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีความคืบหนาใน
การกอสรางถึงรอยละ 90)  และ BIC ก็มีสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ.และสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํากับ
ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินแลว  

นอกจากนี้เพื่อใหเปนแนวทางการพิจารณากิจการและ/หรือโครงการที่บริษัทจะเขาลงทุน คณะกรรมการของบริษัทจึง
ไดกําหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาที่ชัดเจนเพื่อเปนการลดผลกระทบจาก
ความเสี่ยงตางๆที่อาจเกิดขึ้น เชน ตองมีสัญญาซื้อขายไฟฟาเรียบรอยแลวและมีคูสัญญาที่มีความนาเช่ือถือ   ตองมีสัญญา
จัดหาเชื้อเพลิงอยางพอเพียงตลอดอายุสัญญาของโครงการ  เปนตน (ดูขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนไดในสวนที่ 2 ขอ 
5.4 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน)   

ทั้งนี้เมื่อมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแลว บริษัทไดมีการกําหนดกลไกในการกํากับและดูแลบริษัทยอย
และบริษัทรวมไวอยางชัดเจน โดยบริษัทไดมีการแตงตั้งตัวแทนเพื่อไปดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวม บริษัทไดกําหนดกรอบอํานาจในการใชดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอยางชัดเจน และตัวแทนเหลานั้น
จะตองมารายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้นทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)   

สวนที่ 2 หนาที่ 5 

บริษัท เพื่อใหบริษัทสามารถติดตามผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการที่บริษัทลงทุนไปแลวอยางใกลชิด
เพื่อเปนการลดและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกลาว 

แมวาการประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่นจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไมแนนอนจากปจจัยตางๆ เพื่อเปน
การลดความเสี่ยงจากการลงทุนดังกลาว บรษิัทจึงมีการกําหนดกรอบนโยบายการลงทุนและมีการกําหนดกลไกในการกํากับ
และดูแลในกิจการที่บริษัทลงทุนไวอยางชัดเจนพรอมทั้งมีการแตงต้ังตัวแทนของบริษัทเพื่อไปดํารงตําแหนงกรรมการและ/
หรือผูบริหารในกิจการเหลานั้นและมีมาตรการที่จะดูแลกิจการที่บริษัทลงทุนอยางใกลชิด  บริษัทเชื่อวามาตรการตางๆ
เหลานั้นจะเปนการชวยลดและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท 

2. ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 

2.1 ความเสี่ยงที่บริษัทจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดจากการจําหนายไฟฟาของกิจการที่
บริษัทเขาลงทุน  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของรายไดของ NN2  

บริษัทดําเนินธุรกิจเปน Holding Company  ไมมีการประกอบธุรกิจหลักเปนของตนเอง  มีรายไดหลักจากเงิน
ปนผลที่ไดรับจากกิจการที่บริษัทเขาลงทุนคือบริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”)  บริษัท บางเขนชัย 
จํากัด(“BKC”) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”) (ปจจุบัน BIC ยังไมเปดดําเนินการเชิงพาณิชย) 
บริษัท นครราชสีมา โซลาร จํากัด (“NRS”)  และบริษัท เชียงราย โซลาร จํากัด (“CRS”) โดยมีโครงสรางการถือหุน
ของกิจการที่บริษัทเขาลงทุนเปนดังนี้ 

 

บจ.เชียงราย โซลาร
(8 เมกะวัตต)

บมจ.ซีเค พาวเวอร

บจ.บางเขนชัย
(8 เมกะวัตต)บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี

บจ.นครราชสีมา โซลาร
(6 เมกะวัตต)

65 %

75 %

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
(Solar Power Plant)

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
(Cogeneration Power Plant)

โรงไฟฟาพลังน้าํ
(Hydroelectric Power Plant)

บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น

• โครงการที่ 1
ไฟฟา 117.5 เมกะวัตต, ไอน้ํา 
19.6 ตัน/ชม.

● โครงการที่ 2
ไฟฟา 120 เมกะวัตต, ไอน้ํา 20 

ตัน/ชม.

100 %

30 %

30 %

56 %

บจ.ไฟฟาน้าํงึม 2
(615 เมกะวตัต)

 

 
- บริษัทถือหุนใน SEAN สัดสวนรอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวและ  SEAN เขาถือหุนรอยละ 75 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวใน NN2   โดย NN2 เปนผูไดรับสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 
จากรัฐบาลสปป.ลาว ขนาดกําลังผลิต 615 เมกะวัตต และมีสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย เปนระยะเวลา 25 ป  นับจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD วันที่ 1 มกราคม 2556 ) 

- บริษัทถือหุนใน BKC สัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว  โดย BKC ดําเนินธุรกิจเปน
ผูผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 8 เมกะวัตต และจําหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟา  อายุสัญญา 5 ปและตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา 
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- บริษัทถือหุนใน BIC สัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว  BIC ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและ
จําหนายไฟฟาและไอน้ําจากพลังความรอนรวม มีกําลังผลิตไฟฟาเทากับ 117.5 เมกะวัตตและไอน้ําเทากับ 
19.6 ตันตอช่ัวโมง  จําหนายไฟฟาที่ผลิตใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในปริมาณสูงสุด 90 เมกะ
วัตตตามสัญญาซื้อขายไฟฟา อายุสัญญา 25 ป นับแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา  ไฟฟาและไอน้ําสวนที่เหลือ
จําหนายใหแกผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

 
- บริษัทถือหุนใน NRS สัดสวนรอยละ 30 ของทนุจดทะเบียนและชําระแลว  NRS ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 6 เมกะวัตต และจําหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา  
อายุสัญญา 5 ปและตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา 

- บริษัทถือหุนใน CRS สัดสวนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว  CRS ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 8 เมกะวัตต และจําหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา  
อายุสัญญา 5 ปและตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของรายไดและผลประกอบการของกิจการที่บริษัทเขาลงทุนยอมมีผลโดยตรงตอผล
ประกอบการของบริษัท   ซึ่งหากรายไดและผลประกอบการของกิจการที่บริษัทเขาลงทุนดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปก็จะ
สงผลกระทบตอรายไดเงินปนผลที่บริษัทจะไดรับ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงจากผลประกอบการ
ของ NN2   เนื่องจาก NN2 เปนบริษัทที่มีขนาดใหญและรายไดที่มากกวา BKC BIC NRS และ CRS เมื่อเปรียบเทียบ
กบัขนาดของรายได ผลประกอบการและขนาดกําลังการผลิตของทั้งหาบริษัท 

หากพิจารณาถึงกําลังการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาทั้งหาแหงที่บริษัทถือหุน จะเห็นไดวามีกําลังการผลิตรวม
เทากับ 754.5 เมกะวัตต (ยังไมรวมกําลังการผลิตโครงการที่ 2 ของ BIC)  โดย NN2 มีสัดสวนกําลังการผลิตเทากับรอย
ละ 81.51 ของกําลังการผลิตทั้งหมด  ในขณะที่ BIC BKC CRS และ NRS มีกําลังการผลิตรวมกันคิดเปนรอยละ 18.49 
ของกําลังการผลิตทั้งหมด   ดังนั้นรายไดของบริษัทจึงขึ้นอยูกับผลประกอบการของ NN2 เปนสําคัญ     โดยหาก
เปรียบเทียบกําลังการผลิตและสัดสวนการถือหุนของบริษัทเปนดังนี้ 

 

 NN2 BIC1/ BKC2/ NRS3/ CRS4/ รวม 
กําลังการผลิตไฟฟา 
(เมกะวัตต) 

615 117.5 8 6 8 754.5 

สัดสวนกําลังการผลิต
(รอยละ)  

81.51 15.57 1.06 0.80 1.06 100.00 

สัดสวนการถือหุนของ
บริษัท(รอยละ) 

รอยละ 425/ รอยละ 65 รอยละ 100 รอยละ 30 รอยละ 30  

หมายเหตุ: 1/ ประมาณการวา BIC จะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยโครงการที่ 1 ไดในเดือนมิถุนายน ป 2556 
 2/ BKC เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 
 3/ NRS เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2555 
 4/ CRS เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2556 
 5/ คํานวณจากสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน SEAN ท่ีรอยละ 56 คูณดวยสัดสวนการถือหุนของ SEAN ใน NN2 ท่ีรอยละ 75 

จะเห็นไดวารายไดของบริษัทขึ้นอยูกับรายไดของ NN2 ในสัดสวนที่สูงและรายไดของ NN2 ก็ขึ้นอยูกับ
ปริมาณไฟฟาที่ผลิตและจําหนายใหแก กฟผ. เปนสําคัญ  ดังนั้นหากมีปจจัยใดๆที่มีผลกระทบตอความสามารถในการ
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ผลิตไฟฟาของ NN2 เชน  ปริมาณน้ําเหนือเขื่อนเพื่อใชในการผลิตไฟฟา  การควบคุมการปฏิบัติงานของโรงผลิต
ไฟฟา การเกิดเหตุสุดวิสัยทําให NN2 ตองหยุดการผลิตไฟฟาหรือไมสามารถจําหนายไฟฟาได เปนตน  ก็จะสงผล
กระทบตอรายไดเงินปนผลของบริษัท  

แตอยางไรก็ตามเนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง NN2 กับ กฟผ. เปนสัญญาระยะยาว  โดยมีอายุสัญญา 
25 ปนับจาก COD ประกอบกับมีการกําหนดปริมาณไฟฟาตามเปาหมาย (Supply Target) ที่รับซื้อและกําหนดอัตราคา
ไฟฟาในแตละชวงเวลาที่ชัดเจน   โดยสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวไดกําหนดปริมาณไฟฟาเปาหมาย (Supply Target) 
ที่กฟผ.รับซื้อเทากับ 2,310 ลานหนวยตอป   รวมถึงระบุอัตราคาไฟฟาประเภทตางๆที่รับซื้อที่แนนอนในแตละป  จึง
ทําให NN2 มีแหลงที่มาของรายไดที่แนนอนจากการการทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับ กฟผ.ดังกลาว  
นอกจากนี้หากในปใดมีปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนมากจนทําให NN2 สามารถผลิตไฟฟาไดมากเกินกวาปริมาณที่ระบุ
ไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว  ปริมาณไฟฟาสวนที่เกิน (Excess Energy) นั้น NN2 สามารถจําหนายใหแก กฟผ.(โดย 
NN2 แจงให กฟผ.รับทราบลวงหนาและ กฟผ.ตกลงรับซื้อไฟฟาสวนเกินดังกลาว) หรือสามารถยกยอดนําปริมาณ
ไฟฟาสวนที่เกินดังกลาวไปรับรูเปนปริมาณไฟฟาหลัก(PE)และไฟฟารอง(SE)และรายไดสําหรับปที่มีปริมาณน้ํานอย   
ซึ่งจะเปนผลทําใหรายไดของ NN2 มีความมั่นคง  ทําใหรายไดของบริษัทมีความมั่นคงตามไปดวย   

นอกจากนี้ตามกฏหมายของ สปป.ลาว กําหนดไววาหากกิจการที่จดทะเบียนในสปป.ลาว มีผลขาดทุนไม
สามารถจายเงินปนผลได  แตอยางไรก็ตาม NN2 ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสปป.ลาว มีกําไรสุทธิติดตอกันมา
โดยตลอดตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน  โดยในป 2554 – 2555และงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556  มีกําไรสุทธิ
เทากับ 1,262.80 ลานบาท 892.67 ลานบาทและ 388.57 ลานบาทตามลําดับ  โดยมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวนเทากับ 2,069.48 ลานบาท   ดังนั้น NN2 จึงสามารถจายเงินปนผลไดตามกฎหมายของ 
สปป.ลาว ที่กําหนดไวดังกลาว 

2.2 ความเสี่ยงที่บริษัทจะไดรับผลกระทบจาก ความผันผวนของปริมาณน้ําเหนือเขื่อนน้ํางึม 2 ซึ่งสงผลกระทบ
ตอการผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายใหแก กฟผ.ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา 

เนื่องจากโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 เปนเขื่อนที่ผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา ดังนั้นน้ําจึงเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการ
ผลิตไฟฟา   โดยแหลงน้ําที่สําคัญในลําน้ํางึมมาจากปริมาณน้ําฝน  ซึ่งมีขอจํากัดอยูบางเนื่องจากปริมาณน้ําฝนในแต
ละชวงเวลานั้นมีความไมแนนอนและไมสามารถคาดการณไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศและฤดูกาลในแตละชวงเวลา  
นอกจากนี้หาก NN2 ผลิตไฟฟา PE ไดตํ่ากวา Minimum Guarantee คือ มีการผลิตไฟฟา PE โดยเฉลี่ยไดนอยกวา 8 
ช่ัวโมงตอวันในแตละเดือนหรือมีคาเฉลี่ยตํ่ากวา 10 ช่ัวโมงตอวันในแตละป NN2 ตองจายคาปรับใหกับ กฟผ. ใน
อัตรารอยละ 23.7 ของคาไฟฟา PE ในแตละสกุลเงินคูณดวยปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดตํ่ากวา Minimum Guarantee 

อยางไรก็ดีกอนที่จะดําเนินการออกแบบสรางเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟาและกอนที่จะทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ 
กฟผ. นั้น   NN2 ไดทําการศึกษาถึงปริมาณน้ําในลําน้ํางึมที่ไหลเขาสูบริเวณที่จะเปนแหลงรับน้ําของเขื่อนน้ํางึม 2 ที่
เกิดขึ้นจริงยอนหลัง 50 ปแลวนําไปคํานวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 หลังจาก
นั้นจึงกําหนดปริมาณไฟฟาตามเปาหมาย(Supply Target)ที่จะจําหนายใหแก กฟผ.ในสัญญาซื้อขายไฟฟาโดยจะ
อางอิงปริมาณน้ําจากสถิติของปริมาณน้ําที่ไหลเขาตามที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเปนเกณฑ   ดังนั้น NN2 จึงเชื่อวาจะ
สามารถผลิตไฟฟาจําหนายใหแก กฟผ. ตามปริมาณไฟฟาตามเปาหมายที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟา 

ทั้งนี้จากผลการศึกษาของปริมาณน้ําฝนที่ตกในบริเวณโครงการเขื่อนน้ํางึม 1 ซึ่งอยูใกลกับที่ต้ังของเขื่อนน้ํา
งึม 2  ในชวงป 2497 - 2546 พบวามีปริมาณน้ําที่ไหลเขาสูเขื่อนน้ํางึม 2 เฉลี่ยปละ 6,304 ลานลบ.เมตร (โดยมีปริมาณ
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สูงสุดเทากับ 9,513 ลานลบ.เมตรในป 2524 และต่ําสุดที่ 3,947 ลานลบ.เมตรในป 2535) ซึ่งปริมาณน้ําไหลเขาเฉลี่ย
ดังกลาวมีปริมาณเพียงพอที่จะนําไปใชผลิตไฟฟาตามที่กําหนดไวเปนปริมาณไฟฟาตามเปาหมาย (Supply Target) 
จํานวนปละ 2,310 ลานหนวย  ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 

อยางไรก็ตามในกรณีที่มีปริมาณน้ําในเขื่อนนอยจนกระทั่งสงผลให NN2 ผลิตไฟฟาไดตํ่ากวา  Minimum 
Guarantee NN2 อาจพิจารณาที่จะประกาศใหปนั้นๆเปนปแลง (Draught Year) ได ซึ่งตามสัญญาสัมปทานกําหนดให 
NN2 สามารถประกาศปแลงได 2 ครั้ง คือ สามารถประกาศปแลงได 1 ครั้งในชวง 13 ปแรกนับแตวันที่เปดดําเนินการ
เชิงพาณิชยในชวงแรก และสามารถประกาศปแลงไดอีก 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 13 ปนับแตวันที่เปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยในชวงแรก โดยในระหวางปแลงดังกลาว NN2 จะไมมีคาปรับที่เกิดจากการผลิตไฟฟาไดตํ่ากวา 
Minimum Guarantee แตอยางใด 

อยางไรก็ตามเนื่องจากปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมากหรือนอยกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 50 ปดังกลาว ดังนั้น
เพื่อใหปริมาณไฟฟาที่ผลิตเปนไปตามปริมาณไฟฟาเปาหมายที่กําหนด  สัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวจึงไดกําหนด
กลไกวา  หากในปใดมีปริมาณน้ํามากจนทําให NN 2 สามารถผลิตไฟฟาไดเกินกวาปริมาณไฟฟาตามที่กําหนดก็ให
สามารถนําไฟฟาสวนเกินเก็บไวเปนไฟฟาสํารองและสามารถนํามารับรูเปนไฟฟาและรายไดในอนาคตในปที่มี
ปริมาณน้ํานอยเพื่อชดเชยปริมาณไฟฟาสวนที่ตํ่ากวาปริมาณไฟฟาตามเปาหมายได 

ดังจะเห็นไดจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในป 2554  แมวา NN2 จะเริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาชวงแรกใหแก กฟผ. 
ในวันที่ 26 มีนาคม 2554 แตปริมาณน้ําที่ไหลเขาเขื่อนน้ํางึม 2  มีปริมาณมาก ทําให NN2 สามารถผลิตและจําหนาย
ไฟฟาใหแก กฟผ.และบันทึกเปนรายไดเทากับ 2,779.93 ลานหนวย ซึ่งสูงกวาปริมาณไฟฟาตามเปาหมาย (Supply 
Target) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาเปนจํานวน 1,001.55 ลานหนวย (ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา  ปริมาณไฟฟาตาม
เปาหมายเทากับ 2,310 ลานหนวยตอป  แตเนื่องจากป 2554  NN2 เริ่มดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาในวันที่ 26 
มีนาคม 2554  ดังนั้นปริมาณไฟฟาตามเปาหมายตามสัญญาซื้อขายไฟฟาจึงปรับลดตามสัดสวนจาก 2,310 ลานหนวย
ลดลงเปน 1,778.38 ลานหนวย)  โดยมีไฟฟาที่สามารถบันทึกเปนไฟฟาสํารองเพื่อนํามาใชในอนาคตเทากับ 346.89 
ลานหนวย   ตอมาในป 2555 แมวาปริมาณน้ําที่ไหลเขาเขื่อนจะมีปริมาณลดนอยลงกวาป 2554 ซึ่งทําให NN2 ผลิต
ไฟฟาประเภท PE และ SE ไดเทากับ 2,068.97 ลานหนวย  ซึ่งต่ํากวาปริมาณไฟฟาตามเปาหมาย(Supply Target)ที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาอยูเทากับ 241.03 ลานหนวย   แตเนื่องจากในป 2554 NN2 สามารถผลิตไฟฟาได
เกินกวาปริมาณไฟฟาตามเปาหมาย(Supply Target) และมีไฟฟาสํารองเทากับ 346.89 ลานหนวย     NN2 จึงสามารถ
นําไฟฟาสํารองดังกลาวสวนหน่ึงจํานวน 241.03 ลานหนวยมาใชเพื่อชดเชยสวนที่ตํ่ากวาไฟฟาตามเปาหมายได 

ทั้งนี้โดยอาศัยกลไกของการบันทึกและการใชไปของไฟฟาสํารองดังกลาว  จึงสามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความผันผวนของรายไดในระหวางปที่มีปริมาณน้ํามากและปที่มีปริมาณน้ํานอยได     

 

2.3 ความเสี่ยงที่บริษัทจะไดรับจากการที่ NN2 วาจางบุคคลอื่นมีสวนรวมในบริหารจัดการการผลิตไฟฟาของ
โรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม2 

ในการผลิตไฟฟาจากเขื่อนที่ผลิตไฟฟาพลังน้ําตางๆในประเทศไทยไดแก  เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนศรี
นครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนสิรินธร และเขื่อนจุฬาภรณ เปนตน การผลิตไฟฟาดังกลาวบริหารจัดการโดย
หนวยงานในสังกัดของรัฐวิสาหกิจของไทยคือ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย    เนื่องจากการบริหารจัดการการ
ผลิตไฟฟาจากเขื่อนไฟฟาพลังน้ําจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณและความชํานาญเปนอยางมากเพราะ
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โครงการผลิตไฟฟาจากเขื่อนไฟฟาพลังน้ํามีมูลคาการลงทุนที่สูง  ซึ่งนอกจากจะตองควบคุม เครื่องจักรและอุปกรณ
การผลิตไฟฟาเพื่อใหไดคุณภาพและความมั่นคงของไฟฟาแลว  ยังจะตองใชการบริหารจัดการปริมาณน้ําในอางเก็บ
น้ําเหนือเขื่อนซึ่งเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุม    เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอตอการผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายใหไดทั้ง
ปริมาณ คุณภาพ และความมีเสถียรภาพของไฟฟาตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. อีกดวย    ซึ่งหากการ
บริหารจัดการปริมาณน้ําในเขื่อนหรือการเดินเครื่องผลิตไฟฟารวมถึงอุปกรณตางๆมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะสงผล
เสียหายตอเขื่อน เครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณที่เกี่ยวของ  และสงผลกระทบตอรายไดและผลประกอบการของ 
NN2   

ดังนั้น เพื่อใหความมั่นใจวา NN2 จะสามารถผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายใหแก กฟผ.ไดตามคุณภาพ ปริมาณและ
มีเสถียรภาพของไฟฟาตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟาไดตลอดอายุสัมปทาน   NN2 จึงไดทําสัญญาวาจางบริษัท 
ราช-ลาว เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง (“RATCH”) เปนผูใหบริการตามสัญญา
เดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา (Operating and Maintenance) ตลอดอายุสัญญาสัมปทานและตามสัญญาวาจาง
บํารุงรักษาใหญโรงไฟฟา(Major Maintenance) อายุสัญญา 7 ป  โดยบริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัดไดทําสัญญาจาง 
กฟผ. ตออีกทอดหนึ่งเพื่อใหบริการในงานทางดานเทคนิคที่สําคัญบางสวน แตบริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัดยังคง
ตองรับผิดชอบผลงานของ กฟผ. รวมถึงยังคงมีหนาที่ตองใหบริการดานเทคนิคในสวนที่เหลือเชน การบริหารจัดการ
ซอมบํารุงทรัพยสินของ NN2  การจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการคลังพัสดุ การจัดการกากของเสีย
และสารพิษภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เปนตน และงานดานการบริหารจัดการตามสัญญาแกบริษัท    ซึ่งเปนประโยชนตอ 
NN2 อยางมากเนื่องจาก กฟผ. เปนหนวยงานเพียงแหงเดียวในประเทศไทยที่มีบุคลากรที่มีประสบการณและความ
เช่ียวชาญในการบริหารจัดการเขื่อนผลิตไฟฟาพลังน้ํามาเปนระยะยาวนานกวา 45 ป (เขื่อนภูมิพลเปนเขื่อนผลิตไฟฟา
พลังน้ําแหงแรกของประเทศไทย สรางเสร็จในป 2507) และเปนหนวยงานของรัฐที่สําคัญแหงหนึ่งในการรับผิดชอบ
การจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของประเทศไทย ประกอบกับ กฟผ.ยังเปนผูรับซื้อไฟฟาตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟาของ NN2 แตเพียงผูเดียว     ดังนั้น จึงเชื่อวาการทําสัญญาวาจาง บริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัด 
เปนประโยชนตอ NN2 และบริษัท  ใหสามารถผลิตและจําหนายไฟฟาไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟากับ กฟผ.  

สําหรับการบํารุงรักษาใหญเครื่องกําเนิดไฟฟา(Major Maintenance)ซึ่งเปนอุปกรณที่มีความสําคัญนั้น เมื่อ
ครบกําหนดสัญญาการใหบริการแลว    NN 2 จะพิจารณาวาจะตอสัญญาการใหบริการดังกลาวหรือไม  ทั้งนี้หาก NN 
2 ไมไดดําเนินตอสัญญากับบริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัด   NN2 ก็อาจจะพิจารณาดําเนินการเองเนื่องจาก NN2 มี
นโยบายในการฝกฝนและพัฒนาบุคลากรของตนเอง  หรืออาจจะพิจารณาวาจางผูผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนผู
ใหบริการบํารุงรักษาใหญตอไป 

2.4 ความเสี่ยงที่บริษัทจะไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่ีมีตอโครงสรางและอุปกรณในการผลิตไฟฟาของ
เขื่อนผลิตไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 

โรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2  เปนโครงการลงทุนกอสรางขนาดใหญดวยมูลคาเงินลงทุนประมาณ 30,000 ลาน
บาท  หากเกิดภัยธรรมชาติที่กอใหความเสียหายตอโครงสรางของเขื่อน หรือ เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตไฟฟา
แลว ก็อาจทําใหตองหยุดการผลิตไฟฟาเพื่อซอมแซม  ซึ่งจะสงผลใหรายไดลดลงและมีคาใชจายในการซอมแซม
อุปกรณที่เสียหายเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้หากมีการหยุดผลิตไฟฟา ซึ่งเปนการหยุดที่อยูนอกเหนือจากบํารุงรักษาตามปกติ
โดยไมมีการแจงให กฟผ.ทราบลวงหนากอนแลว  NN2 อาจจะตองเสียคาปรับใหแกกฟผ.ดวย 
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ทั้งนี้ภัยธรรมชาติที่มีโอกาสจะกอใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางของตัวเขื่อนจะมีอยู 2 ประการคือ
แผนดินไหว และ ปริมาณน้ําลนเขื่อน อยางไรก็ตามเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 เปนเขื่อนที่ทันสมัย ออกแบบและ
กอสรางใหมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล   โดยมีลักษณะโครงสรางเปนเขื่อนแบบหินถมดาดหนาคอนกรีต 
(Concrete-Face Rock-Fill Dam) ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงสูง เหมาะสมกับโครงสรางทางธรณีวิทยาของบริเวณที่ต้ัง
ของเขื่อนซึ่งตั้งอยูระหวางเชิงเขาสูงและแคบ  ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากขอมูลทางธรณีวิทยาในอดีตที่ผานมานั้น 
เขื่อนของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ต้ังอยูบนแผนเปลือกโลกที่มีประวัติการเกิดแผนดินไหวสูงสุดไมเกิน 5.8 ริคเตอร
สเกล  ในขณะที่เขื่อนของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ไดถูกออกแบบใหสามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผนดินไหว
ไดถึง 8 ริคเตอรสเกล (ดวยระยะหางจากตัวเขื่อนไมนอยกวา 15 กิโลเมตร)     นอกจากนี้ยังมีระบบปองกันน้ําลน
เขื่อนดวยการติดตั้งชองทางระบายน้ําลน (Spill Way) ขนาด 3 ชองทางแตละชองทางมีขนาดกวาง 15 เมตร สูง 16.7 
เมตร สามารถระบายน้ําไดสูงสุดเทากับ 6,756 ลบ.เมตรตอวินาที     ดังนั้นจึงเชื่อวาความแข็งแรงของโครงสรางตัว
เขื่อนจะสามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผนดินไหวและชองทางระบายน้ําที่ไดจัดเตรียมไวมีความเพียงพอที่จะ
รองรับปริมาณน้ําลนเขื่อนไดเปนอยางดี   

แมวาโครงสรางของเขื่อนจะสามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผนดินไหวและปริมาณน้ําลนเขื่อนไดตามที่
กลาวขางตนแลวก็ตาม   แตเพื่อเปนการปองกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณอื่นๆที่ไมคาดคิด
และอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณ อาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆบริเวณเขื่อนของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 
และสงผลใหตองเสียคาใชจายในการซอมแซมหรือตองสูญเสียรายไดจากการหยุดผลิตไฟฟาเพื่อซอมแซมสินทรัพย
ดังกลาว    NN2 ยังไดทําสัญญาประกันภัยเพื่อใหคุมครองถึงความเสี่ยงตางๆ   โดยสัญญาประกันภัยดังกลาวจะเปน
คุมครองประเภท Property Damage ในวงเงิน 24,335 ลานบาท  ประเภท Business Interruption วงเงิน 5,668 ลานบาท 
และประเภท Public Liabilities ในวงเงิน 50 ลานดอลลารสหรัฐฯอีกดวย 

 

2.5 ความเสี่ยงที่บริษัทจะไดรับผลกระทบจากการกอสรางโรงไฟฟาของ BIC ใหแลวเสร็จและเปดดําเนินเชิง
พาณิชยไมไดตามกําหนด 

เนื่องจากในปจจุบันนี้  โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) ของ BIC กําลังอยูระหวางการกอสราง 
โดยการกอสรางดังกลาวอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกตางๆที่บริษัทไมสามารถควบคุมได เชน ปญหาเชิง
เทคนิควิศวกรรม ปญหาที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เปนตน ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจสงผลใหการกอสรางโรงไฟฟาลาชา
ไมแลวเสร็จตามกําหนดหรืออาจทําใหคาใชจายในการกอสรางสูงกวางบประมาณที่ไดกําหนดไวหรืออาจมี
เหตุขัดของทางเทคนิคอื่นที่ทําใหโรงไฟฟาของ BIC ไมสามารถผลิตไฟฟาใหมีคุณภาพ เสถียรภาพและมีการใช
เช้ือเพลิงอยางมีประสิทธิภาพตามที่กําหนด 

อยางไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณดังกลาวขางตน BIC จึงไดทําสัญญาวาจาง CK ใหเปน
ผูรับเหมากอสรางโครงการแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) เพื่อใหงานกอสรางเสร็จตาม
กําหนดและอยูในงบประมาณคากอสรางที่กําหนดไว นอกจากนี้ BIC ยังไดลงนามในสัญญาบริการทางวิศวกรรมกับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณเปนอยางดีเกี่ยวกับการผลิตไฟฟา
พลังความรอนรวม ใหเปนผูดําเนินการในขั้นตอนการประกวดราคา งานวิศวกรรมโครงการและงานภาคสนาม 
รวมถึงการทําสัญญากับ กฟผ.ใหเปนผูตรวจทานงานทางดานวิศวกรรมและควบคุมติดตามการกอสรางโครงการผลิต
ไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น   ประกอบกับงานกอสรางโรงไฟฟามีความคืบหนาเปนลําดับ  โดยเมื่อสิ้นเดือน มีนาคม 
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ป 2556 งานกอสรางโรงไฟฟาโดยรวมมีความคืบหนารอยละ 90   โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดเสร็จ
เรียบรอยตามที่กําหนดไวคือภายในเดือนมิถุนายน ป 2556  

 

3. ความเสี่ยงทางการเงิน 

3.1 ความเสี่ยงที่งบการเงินรวมของบริษัทจะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของรายไดและคาใชจายของ 
NN2 จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางดอลลารสหรัฐฯและเงินบาท 

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับกฟผ.  ไฟฟาหลัก (Primary Energy) ที่ NN2 ผลิตและจําหนายใหแก กฟผ.จะมี
อัตราคาไฟฟาสวนหน่ึงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ   โดยในป 2554 - ป 2555 และงวด 3 เดือนแรกของป 2556ที่ผาน
มา NN2 มีรายไดที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯเทากับ 42.26 ลานดอลลารสหรัฐฯและ 54.89 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
ตามลําดับ 

ดังนั้นหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐฯเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญก็จะกระทบตอรายไดของ 
NN2    โดยหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐฯตอเงินบาทมีคาแข็งขึ้น (1 ดอลลารสหรัฐฯแลกเงินบาทไดมาก
ขึ้น)  ก็จะทําใหรายไดของ NN2 ที่เปนเงินบาทเพิ่มสูงขึ้น  แตในทางกลับกันหากคาเงินดอลลารสหรัฐฯมีคาออนลง (1 
ดอลลารสหรัฐฯแลกเงินบาทไดนอยลง) ก็จะทําใหรายได NN2 ที่เปนเงินบาทลดนอยลง  

อยางไรก็ตามเนื่องจาก NN2 มีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯและมีคาใชจาย
ที่สําคัญที่ตองชําระเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯเชนเดียวกัน โดยในป 2554 - 2555 และงวด 3 เดือนแรกของป 2556 
ที่ผานมา NN2 มีรายได  คาใชจายและการชําระคืนเงินตนจากเงินกูยืมระยะยาวดวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ดังนี้ 

(หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

 ป 2554* ป 2555 ป 2556 
(งวด 3 เดือนแรก) 

รายได    
- รายไดจากการจําหนายไฟฟา 42.26 54.89 14.04 

คาใชจาย    
- ชําระคืนเงินตน - 7.20 4.50 
- ดอกเบี้ยจาย 5.38  5.33 1.23 
- Royalty Fee 1.44  0.95 0.95 

สุทธ ิ 35.44  41.41 7.36 
* NN2 เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยต้ังแตวันท่ี 26 มีนาคม 2554 

ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจของ NN2 ที่มีทั้งรายไดที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯและในขณะเดียวกันก็มี
รายการที่ตองจายชําระดวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯเชนเดียวกัน    ทําใหการดําเนินธุรกิจของ NN2 มีการบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกัน (Natural Hedge)  

แตอยางไรก็ตาม NN2 ก็ยังคงมีความเสี่ยงคงเหลืออยูบางจากความแตกตางของรายไดและรายจาย   โดยในป 
2554 และป 2555   NN2 มีเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯสุทธิเทากับ 35.44 ลานดอลลารสหรัฐฯและ 41.41 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ตามลําดับ    ซึ่งผูบริหารของ NN2 ไดจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงมีอยูดวยการประมาณการถึงความ
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ตองการใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯและติดตามแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิด  โดยไดมีการทําสัญญา
ปองกันความเสี่ยงเปนครั้งคราวตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 

3.2 ความเสี่ยงท่ีบริษัทจะไดรับผลกระทบจากรายการกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
รายการเงินกูระยะยาวสกุลดอลลารสหรัฐฯของ NN2  

เนื่องจาก NN2 ไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯจํานวน 180 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อ
เปนสวนหน่ึงของแหลงเงินทุนในการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2   โดยมีกําหนดทยอยชําระคืนเงินตนในงวด
แรกในเดือนมีนาคม 2555 และประมาณการวาจะทยอยชําระคืนเงินตนจนหมดภายในป 2565      ดังนั้นในชวง
ระยะเวลาที่ยังชําระคืนเงินตนไมครบ  หากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี มีคาเปลี่ยนแปลงไปก็จะสงผล
กระทบตองบกําไรขาดทุนของ NN2  โดยหากเปนกรณีที่คาเงินดอลลารสหรัฐฯออนลงก็จะเกิดรายการกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น หรือ หากเปนกรณีคาเงินดอลลารสหรัฐฯแข็งคาขึ้น ก็จะเกิดรายการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น   

ทั้งนี้ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอรายการเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯที่มีตองบ
การเงินของ NN2 ในป 2554 - 2555 และ งวด 3 เดือนแรกป 2556 เปนดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 
(งวด 3 เดือนแรก) 

รายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (260.57) 135.62 205.53 

อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของ NN2 ไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาวเปนอยางดี  แตเนื่องจากการคาดการณ
ถึงแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตเปนสิ่งที่ประมาณการไดยาก  ดังนั้นการจะเลือกใชเครื่องมือปองกันความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจึงตองศึกษาอยางละเอียดรอบคอบ   และหากเห็นวาชวงจังหวะเวลา
ใดและวิธีการใดที่เหมาะสมก็จะเสนอใหคณะกรรมการของ NN2 พิจารณาดําเนินการตอไป 

3.3 ความเสี่ยงที่บริษัทจะไดรับผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  มีเงินกูยืมจํานวน 21,838.258 ลาน
บาท แบงเปนเงินกูยืมสกุลเงินบาท 16,882.25 ลานบาทและเงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯเทากับ 168.30 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ (คิดเปนเงินบาทเทากับ 4,956.03 ลานบาท)   สามารถแบงเปนเงินกูยืมของบริษัทและกิจการที่บริษัท
เขาลงทุน ไดดังนี้ 

 

 จํานวนเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ย 
บริษัท 2,204.16 ลานบาท MLR1/ - 1.75% 
NN 2  14,007.86 ลานบาท MLR2/ 
 168.30 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

(4,956.03 ลานบาท)5/ 
LIBOR3/ + 2.50% 

BKC 670.23 ลานบาท MLR4/ – 2.00% 
หมายเหตุ : 1/ อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
  2/ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคาร 4 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ

ธนาคารกสิกรไทย 
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  3/ อัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน 
  4/ อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
  5/ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4476 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 BIC (บริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน BIC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เทากับรอยละ 46 ของทุนที่ออกและชําระแลว ตอมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทไดซื้อหุน BIC จาก บริษัท ที่ดิน
บางปะอิน จํากัดในสัดสวนรอยละ 19 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน BIC รวมเทากับรอยละ 65) มีเงินกูยืมจาก
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด(มหาชน) และธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)  

 จํานวนเงินกูยืม อัตราดอกเบี้ย 
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด(มหาชน) 1,740.85 ลานบาท 6 Month Fixed Deposit + 3.00% 
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 1,411.08 ลานบาท 1 Month THBFIX + 2.50% 

ทั้งนี้ธนาคาร กรุงไทย จํากัด(มหาชน) เปนผูถือหุนใหญของบริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จํากัด  ซึ่งเปน
หนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทในการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนในครั้งนี้ 

ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยดังกลาวขางตน มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญก็จะสงผลกระทบตอตนทุน
ทางการเงินของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนได 

อยางไรก็ตาม บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดวยการ
ติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ําเสมอและเจรจากับเจาหนี้สถาบันการเงินเพื่อลดอัตรา
ดอกเบี้ยใหตํ่าลง    ทั้งนี้การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะเปนแหลงระดมเงินทุนที่สําคัญอีก
แหลงหนึ่งนอกเหนือจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน    โดยภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้จะทําให
บริษัท กิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีแหลงเงินทุนเพื่อชวยลดภาระเงินกูยืมที่มีอยูในปจจุบันและเพื่อใชในการขยายธุรกิจ
ในอนาคต    

3.4 ความเสี่ยงจากงบการเงินรวมในแตละไตรมาสของบริษัทจะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของรายไดใน
แตละไตรมาสของ NN2 

เนื่องจากรายไดจากการจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ.ของ NN2 ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําในเขื่อนน้ํางึม 2 เปนสําคัญ   
กลาวคือในชวงไตรมาสที่สอง (เมษายน – มิถุนายน) ซึ่งเปนชวงฤดูแลง ปริมาณน้ําในเขื่อนเพื่อใชในการผลิตไฟฟามี
นอยก็จะสงผลใหรายไดของ NN2 ในไตรมาสที่สองลดต่ําลง  ในขณะที่ไตรมาสที่สาม (กรกฎาคม – กันยายน) ซึ่งเปน
ชวงฤดูฝน ปริมาณน้ํามีมากก็จะสงผลใหรายไดของ NN2 เพิ่มสูงขึ้น  ดังจะเห็นไดจากปริมาณไฟฟาที่จําหนาย
ใหแกกฟผ. และ รายไดของ NN2 แตละไตรมาสในป 2554 และป 2555 เปนดังนี้ 

 

ปริมาณไฟฟาที่จําหนาย (ลานหนวย หรือ ลานกิโลวัตต-ช่ัวโมง)  
 ไตรมาสที่ 1* ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4  รวม 
ป 2554 43.31 1,037.37 1,172.09 527.15  2,779.93 
ป 2555 627.27 469.54 609.36 714.96 2,421.12 
ป 2556 567.28 - - - 567.28 

หมายเหตุ: *NN2 เร่ิมผลิตไฟฟาจําหนายใหแก กฟผ.คร้ังแรกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา (ลานบาท) 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)   

สวนที่ 2 หนาที่ 14 

 ไตรมาสที่ 1* ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  รวม 
ป 2554 74.04 1,778.40 1,441.63 508.42  3,802.49 
ป 2555 1,072.77 814.93 960.92 989.54 3,838.16 
ป 2556 961.45 - - - 961.45 

หมายเหตุ: *NN2 เร่ิมผลิตไฟฟาจําหนายใหแก กฟผ.คร้ังแรกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 

อยางไรก็ตาม ความผันผวนของรายไดของ NN2 ขางตนเปนการเกิดขึ้นของแตละไตรมาสในระหวางป
เทานั้น   แตหากพิจารณาเปนรายปความผันผวนจะเกิดขึ้นนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการพิจารณาเปนรายไตรมาส  
เนื่องจากรายไดจากการจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ.จะเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟาที่กําหนดปริมาณไฟฟาเปาหมาย 
(Supply Target) ที่กฟผ.รับซื้อเทากับ 2,310 ลานหนวยตอป   ซึ่งจะเปนผลทําใหรายไดในแตละปของ  NN2 ไมมี
ความผันผวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดเปนรายไตรมาสในระหวางป 

4. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน SEAN ไมถึงรอยละ 75  

เนื่องจากบริษัทถือหุนใน SEAN ในสัดสวนรอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว  แมจะถือไดวา
บริษัทมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเกินกึ่งหนึ่งก็ตาม  แตบริษัทก็ยังไมสามารถควบคุมสิทธิออกเสียงใน 
SEAN ไดทั้งหมด   เนื่องจากการทํารายการบางประเภทที่จะตองไดรับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผูถือหุนไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชนการเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่น  การขายหรือ
โอนกิจการทั้งหมด เปนตน นอกจากนี้ในการประชุมของคณะกรรมการของ SEAN ในเรื่องตางๆที่สําคัญ เชน การ
แกไขขอบังคับ การแกไขสัญญาเกี่ยวกับโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2  การควบรวมกิจการของบริษัท เปนตน 
จะตองไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวา 3 ใน 4  ของกรรมการทั้งหมดที่เขาประชุม ซึ่งจะตองรวมเสียง
สนับสนุนจากกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนกลุมอื่นดวย 

อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากองคประกอบของคณะกรรมการของ SEAN ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ
จํานวน 10 คนแลว  จะเห็นไดวามีกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัทจํานวน 5 คนหรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 
50 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อพิจารณาจากขอบังคับของ SEAN ซึ่งกําหนดวามติใดๆของการประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่ตองใชเสียงขางมากในการลงมติแลว ก็จะตองมีเสียงสนับสนุนจากกรรมการจากบริษัทอยาง
นอยหน่ึงคนรวมอยูดวยและขอบังคับบริษัทของ SEAN ยังไดกําหนดอีกวาในการแตงต้ังประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ จะตองแตงต้ังจากกรรมการที่บริษัทเปนผูเสนอเทานั้น 
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากรายชื่อกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทของ SEAN แลวจะเห็นไดวามีกรรมการที่
เปนตัวแทนของบริษัทจํานวน 4 คน โดยกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัท 4 คนดังกลาวสามารถลงนามรวมกันเพื่อ
ผูกพัน SEAN ไดโดยไมตองรวมลงนามกับกรรมการคนอื่นอีก  และหากพิจารณาถึงกลไกในการกํากับและควบคุม
กิจการของ SEAN จะเห็นไดวาบริษัทมีการกําหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทเขา
ไปลงทุนโดยกําหนดวา การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง   การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน  หรือการทํา
รายการที่สําคัญ  ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทกอนการทํารายการ
ดังกลาว    

ดังนั้นหากพิจารณาจากสัดสวนการถือหุน องคประกอบของคณะกรรมการและผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทตลอดจนกลไกในการกํากับและควบคุมกิจการของ SEAN ตามที่กลาวขางตนแลวจะเห็นไดวาบริษัทสามารถ



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)   

สวนที่ 2 หนาที่ 15 

ควบคุมเสียงขางมากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนได  และแมวาในการทํารายการที่สําคัญๆบาง
รายการจะตองไดรับเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนกลุมอื่น   ทั้งจากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนก็
ตาม    บริษัทเชื่อวา หากเปนการอนุมัติรายการที่กอใหเกิดประโยชนในการดําเนินธุรกิจของ SEAN ที่เปนธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงานแลว ก็จะไดรับเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนกลุมอื่น หาก SEAN มีผลประกอบการที่ดีก็จะสงผลใหผล
ประกอบการของผูถือหุนกลุมอื่นดีขึ้นเชนเดียวกัน 

4.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน BIC ไมถึงรอยละ 75 

เนื่องจากบริษัทถือหุนใน BIC ในสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว  แมจะถือไดวามี
บริษัทมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเกินกึ่งหนึ่งก็ตาม  แตบริษัทก็ยังไมสามารถควบคุมสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนใน BIC ไดทั้งหมด   เนื่องจากผูถือหุนของ BIC มีการทําสัญญาระหวางผูถือหุน ซึ่งระบุวากอนวันที่ BIC 
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย การตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทและ ปตท.   แตอยางไรก็
ตามภายหลังจากวันที่ BIC เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย  ขอตกลงดังกลาวในสัญญาระหวางผูถือหุนไดระบุวากลไกการ
บริหารงานและอํานาจในการดําเนินการใหเปนไปตามสัดสวนการถือหุนในขณะนั้น   ซึ่งหากพิจารณาจากสัดสวน
การถือหุนของบริษัทใน BIC ที่เทากับรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว จะมีผลทําให BIC เปนบริษัท
ยอยของบริษัทภายหลังจากวันที่ BIC เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลว 

ทั้งนี้ภายหลังจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของ BIC แลว หากพิจารณาจากขอบังคับของ BIC ที่กําหนด
จํานวนกรรมการเทากับ 5 คนและบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการไดจํานวน 4 คน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 
75 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดแลว  จะเห็นไดวาบริษัทจะมีตัวแทนเปนกรรมการไดถึง 4 คนและสามารถควบคุม
เสียงขางมากในที่ประชุมคณะกรรมการได 

ดังนั้นภายหลังจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของ BIC แลว หากพิจารณาจากสัดสวนการถือหุนและ
จํานวนกรรมการที่บริษัทมีสิทธิแตงตั้งเปนคณะกรรมการของ BIC แลวจะเห็นไดวา บริษัทสามารถควบคุมเสียงขาง
มากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนได  และแมวาในการทํารายการที่สําคัญๆบางรายการจะตอง
ไดรับเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนกลุมอื่น   ทั้งจากในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนก็ตาม    บริษัทเชื่อ
วาหากเปนการอนุมัติรายการที่กอใหเกิดประโยชนในการดําเนินธุรกิจของ BIC ที่เปนธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา
แลว ก็จะไดรับเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนกลุมอื่น หาก BIC มีผลประกอบการที่ดีก็จะสงผลใหผลประกอบการของผู
ถือหุนกลุมอื่นดีขึ้นเชนเดียวกัน 

5. ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย 

5.1 ความเสี่ยงจากกรณีท่ีบริษัทอยูระหวางการย่ืนคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย 

บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้ พรอมกับที่ BECL TTW และบริษัท ที่ดิน 
บางปะอิน จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของบริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนเดิมที่ตนเองถือใหกับประชาชนในครั้ง
นี้ กอนที่จะไดทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    

ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ 2556 ดวยเกณฑบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในกิจการอื่น(Holding Company) และมีบริษัทแกน
ที่ดําเนินธุรกิจในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  โดยมีธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  บริษัท กรุงไทยแอด
ไวซเซอรี่ จํากัด และบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทใน
เบื้องตนแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
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ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมตํ่ากวา 1,000 ราย   บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่
จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     ดังนั้นผู
ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับ
ผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได 

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินคาดวาภายหลังการเสนอขายหุนใหกับประชาชนแลวเสร็จ บริษัทจะมี
คุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน 

6. ความเสี่ยงจากประเด็นของกฎหมาย 

 ในปจจุบันสปป.ลาว ยังไมมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับขจัดปญหาการขัดกันของกฎหมายเหมือนในประเทศไทย  
ดังนั้นหากมีกรณีที่เกิดขอพิพาทใน สปป.ลาว เกี่ยวกับขอขัดแยงดังกลาว ศาลของสปป.ลาวที่มีเขตอํานาจในเรื่องดังกลาว
ยอมมีดุลพินิจปรับใชกฏหมายภายในของสปป.ลาว ตอกรณีดังกลาวโดยไมจําตองคํานึงถึงประเด็นการขัดกันของกฎหมาย
แตอยางใด  เพราะถือเปนอธิปไตยของสปป.ลาว 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

 2.1.1 ความเปนมา 
 บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) จดทะเบียนกอต้ังเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2554  ตอมาไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556   บริษัทประกอบ
ธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงาน
ประเภทตางๆและ/หรือ เปนเจาของโรงไฟฟาที่ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ  บริษัทมีรายได
หลักจากเงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุนถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  เนื่องจากบริษัทยอยและบริษัทรวมที่
บริษัทถือหุนเพิ่งเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย  ดังนั้นจึงยังไมมีการจายปนผลใหแกบริษัท 

  บริษัทกอต้ังโดยกลุมบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) (“CK”) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนบริษัทที่เปน
แกนนําของกลุมบริษัทที่มุงเนนการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ   ปจจุบันบริษัท
ไดถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากแหลงพลังงาน 3 ประเภทไดแก โรงไฟฟาพลังน้ํา
จํานวน 1 บริษัท   โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 3 บริษัทและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม จํานวน 1 บริษัท 
บริษัทมีประวัติความเปนมาดังนี้ 

  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 CK ไดจัดตั้งบริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”)  เพื่อ
ดําเนินการเปนผูรับสัมปทานการผลิตไฟฟาพลังน้ําจากเขื่อนน้ํางึม  2 ขนาด  615 เมกะวัตต  โดยเมื่อวันที่  
14 มีนาคม 2549  SEAN ไดลงนามใน “สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 กับรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)” เปนสัญญาโครงการลักษณะ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) 
กลาวคือ SEAN จะเปนผูรับสัมปทานในการออกแบบพัฒนา กอสรางและดําเนินการโครงการผลิตไฟฟาพลังน้ําจาก
เขื่อนน้ํางึม 2 เปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) และจะตองสงมอบโครงการไฟฟา
พลังน้ําดังกลาวใหแก สปป.ลาว เมื่อระยะเวลาสัมปทานสิ้นสุดลง โดย SEAN มีสิทธิตามขอตกลงที่จะขยาย
กําหนดเวลาของสัญญาตางๆออกไปไดอีก  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน  นอกจากนี้  SEAN  ได
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) เพื่อจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมด
ใหแก กฟผ. โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ป นับจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) 

  ตอมาในวันที่ 21 เมษายน 2549  SEAN ไดจัดต้ังบริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (“NN2”)  ซึ่งเปนนิติบุคคลที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของ สปป.ลาว  โดยระยะเริ่มตน SEAN ถือหุนใน NN2 ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนและชําระแลว ตอมา SEAN ไดจําหนายหุนของ NN2 ในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 
ใหแก EDL-Gen ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาสัมปทาน จึงทําให SEAN มีสัดสวนการถือหุนใน NN2 ลดลงเหลือ
รอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญาสัมปทานโครงการ
ไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2   SEAN ไดโอนสิทธิในผลประโยชนและภาระผูกพันทั้งหมดภายใตสัญญาหลักตางๆของ
โครงการ  ไดแก  สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2  สัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาจางเหมากอสราง 
เปนตน ใหแก NN2 โดยการดําเนินการดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2551     โดย NN2 ไดดําเนิน
กอสรางเขื่อนและโรงไฟฟาน้ํางึม 2 เสร็จในเดือน ธันวาคม 2553  และไดเริ่มเปดดําเนินการชวงแรก (IOD) เพื่อผลิต
และจําหนายไฟฟา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 
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  ดังนั้น SEAN จึงเปลี่ยนสถานะจากการประกอบธุรกิจหลักผลิตและจําหนายไฟฟา เปนประกอบธุรกิจลงทุน
และพัฒนาธุรกิจไฟฟาใน สปป.ลาว และใหคําปรึกษา  ใหบริการอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟาพลังน้ํา  
ปจจุบัน SEAN ถือหุนใน NN2 ในสัดสวนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

  ตอมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ผูถือหุนของบริษัทรวมกันจัดต้ังบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด  โดยประกอบ
ธุรกิจหลักในการถือหุนบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภท
ตางๆ   และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของ SEAN จาก CK และไดทยอยซื้อหุน SEAN 
เพิ่มขึ้นในชวงระหวางป 2554 จนถึงป 2555   ทําใหปจจุบันนี้บริษัทถือหุนใน SEAN คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 56 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

  ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทซื้อหุนของบริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) และบริษัท นครราชสีมา โซลาร 
จํากัด (“NRS”) ในสัดสวนรอยละ100 และรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวตามลําดับจาก CK โดย 
BKC และ NRS ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแกการไฟฟา
สวนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดย NRS ไดเริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟภ.เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 และ BKC ไดเริ่ม
ผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟภ.เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

 ตอมาในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนของบริษัท เชียงรายโซลาร จํากัด (“CRS”) ในสัดสวนรอยละ
30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจาก CK   โดย CRS ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar 
Power) เพื่อจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”)  โดย CRS ไดเริ่มผลิตและจําหนาย
ไฟฟาใหแก กฟภ.เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556   

 พรอมกันนี้บริษัทไดซื้อหุนของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”) ในสัดสวนรอยละ 65 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว (โดยซื้อจาก CK ในสัดสวนรอยละ46 และซื้อจาก บจ.ที่ดินบางปะอินในสัดสวน
รอยละ 19  ) BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) 
โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โรงไฟฟาดังกลาวต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา   โดย BIC ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับ กฟผ.จํานวน 90 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 25 ปนับจาก
วันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาและขายไฟฟาสวนที่ เหลือและไอน้ําใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน  ปจจุบัน BIC อยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟา คาดวาจะสามารถผลิตและจําหนายไฟฟาเชิง
พาณิชยไดในเดือนมิถุนายน 2556 
 
2.1.2 พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน 

ป เหตุการณ 
กอนป 2547 • กลุมบริษัทเอกชนจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และ เยอรมัน ประกอบดวย CK  บริษัท ชลา

ภัค ดีเวลลอปเมนท จํากัด Siemens AG, Voith Hydro GmbH และ Preussag Noell Inc. ซึ่ง
รวมกันเรียกวา “Project Development Group” ไดรวมกันยื่นขอสัมปทานในการพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ซึ่งเปนไปตามบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2536 เพื่อสงเสริมและใหความรวมมือในการพัฒนาโครงการในการผลิต
ไฟฟาใน สปป.ลาว เพื่อจําหนายไฟฟาใหกับประเทศไทย 
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ป เหตุการณ 

• ตอมา Project Development Group สามารถบรรลุขอตกลงเบื้องตนในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับ
การลงทุนในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 กับรัฐบาล สปป.ลาว 

 

ป 2547 • CK ในฐานะแกนนําของ Project Development Group ไดจัดตั้งบริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอน
เนอรจี จํากัด (“SEAN”)  เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2547 ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
แบงออกเปน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดย CK ถือหุนในสัดสวนรอยละ 
89.99 ของทุนจดทะเบยีน 

 

• วันที่ 8  ตุลาคม 2547  SEAN ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 100,000,000 บาท  แบงออกเปน 10,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
โดยเรียกชําระจํานวนรอยละ 25.75 ของทุนจดทะเบียน จึงมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 
25,750,000 บาท 

 

• วันที่ 21 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ CK ไดมีมติให CK ขายและ/หรือสละ
สิทธิซื้อหุนเพิ่มทุน และ/หรือโอนสิทธิซื้อหุนสามัญของ SEAN ใหแกบุคคล และ/หรือนิติ
บุคคลอื่น เขาเปนผูรวมทุนในอัตรารอยละ 65-75 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN เพื่อเปนการ
หาพันธมิตรทางธุรกิจมารวมทุนและให CK ถือหุนในอัตรารอยละ 25-35 ของทุนจดทะเบียน
ของ SEAN 

 

ป 2548 • วันที่ 16 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CK ไดมีมติให CK ขายหุนสามัญของ 
SEAN ใหแก BECL จํานวน 1,250,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.50 ของทุนจด
ทะเบียนของ SEAN ในราคาตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท จึงทําให CK ถือหุนใน SEAN 
จํานวน 7,749,995 หุน คิดเปนรอยละ 77.50 ของทุนจดทะเบียน และCK ไดดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหุนจากการซื้อขายหุนสามัญดังกลาวแลวเมื่อ 17 สิงหาคม 2548 

• วันที่ 20 ตุลาคม 2548 SEAN ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ลานบาท เปน 400 ลานบาท 
แบงออกเปน 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

• วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 CK ไดดําเนินการขายหุน SEAN ใหแก บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮ
ลดิ้ง จํานวน 10,000,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN   
และไดซื้อหุนสามัญของ SEAN จาก บจ.ชลาภัค ดีเวลลอปเมนท จํานวน 400,000 หุน และซื้อ
จาก บจ.พี.ที.คอนสตรัคช่ัน แอนด อิริเกชั่น จํานวน 400,000 หุน ทําให CK ถือหุนใน SEAN 
จํานวน 21,799,995 หุน หรือคิดเปนรอยละ 54.50 ของทุนจดทะเบียน 

 

ป 2549 
 

• วันที่ 14 มีนาคม 2549 SEAN ไดลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 กับ
รัฐบาล สปป.ลาว  เพื่อดําเนินการเปนผูผลิตไฟฟาจากเขื่อนน้ํางึม 2 ขนาดกําลังการผลิต 615 เม
กะวัตตโดยลักษณะของสัญญาสัมปทานเปนสัญญาแบบ BOOT (Build-Own–Operate-
Transfer) มีระยะเวลาสัมปทาน 25 ป นับจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) และเมื่อ
ระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง SEAN มีสิทธิตามขอตกลงที่จะขยายกําหนดเวลาของ
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สัญญาสัมปทานออกไปไดอีก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 

• วันที่ 21 เมษายน 2549  SEAN ไดจัดตั้งบริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2  จํากัด (“NN2”)  ซึ่งเปนนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ สปป.ลาว เพื่อเตรียมรับโอนสิทธิและภาระผูกพัน ภายใตเอกสาร
หลักของโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 จาก SEAN โดยในระยะเริ่มตน SEAN ถือหุนใน 
NN2 สดัสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

• วันที่ 26 พฤษภาคม 2549  SEAN และ NN2 ลงนามในสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินใน
ประเทศ ซึ่งประกอบดวย ธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โดยสัญญา
สินเชื่อดังกลาวแบงออกเปน 
1) วงเงินสินเชื่อ A (Tranche A Loan) เปนเงินกูที่เปนสกุลบาท จํานวน 15,003 ลานบาท 
2) วงเงินสินเชื่อ B (Tranche B Loan) เปนเงินกูที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐฯ  จํานวน 180 ลาน

ดอลลารสหรัฐฯ 
3) วงเงินสินเชื่อ C (Tranche C Loan) วงเงินที่ธนาคารใหหลักประกันวาจะชําระหนี้ให มี

วงเงินจํานวน 25 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

• วันที่ 26 พฤษภาคม 2549  SEAN ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา กับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (“กฟผ.” หรือ “EGAT”) โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ป นับจากวันเริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย (COD) เพื่อจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดใหแก กฟผ. 

• วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 SEAN ไดลงนามในสัญญาจางเหมากอสราง (Engineering  
Procurement and Construction Contract หรือ EPC) กับบริษัท ช.การชางลาว จํากัด (“CKL”) 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CK  เพื่อดําเนินการออกแบบ งานวิศวกรรม ผลิต จัดหา  จัดซื้อ ติดตั้ง  
กอสราง และทดสอบระบบของโรงไฟฟาพลังน้ํา ขนาด 615 เมกะวัตต ที่จะกอสรางขึ้นบนลํา
น้ํางึมใน สปป.ลาว โดยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 5 ป นับแตเริ่มดําเนินการกอสราง 

• CK และ CKL เริ่มดําเนินการกอสรางเขื่อนน้ํางึม 2 ใหกับ SEAN ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขใน
สัญญาจางเหมากอสราง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 

• วันที่ 16 มิถุนายน 2549 CK ดําเนินการขายหุน SEAN ใหแก EDL-Gen ของ สปป.ลาว จํานวน 
10,000,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข
ในสัญญาสัมปทาน และขายหุนสามัญของ SEAN ใหแกบริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด แมเนจเมนท จํากัด จํานวน 400,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของทุนจด
ทะเบียน จึงทําให CK  ถือหุนใน SEAN สัดสวนรอยละ 28.50 ของทุนจดทะเบียน 

• SEAN ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 400 ลานบาท เปน 4,000 ลานบาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2549 โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 360,000,000 หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
เสนอใหแกผูถือหุนเดิมของ SEAN ตามสัดสวนการถือหุน 

ป 2550 • SEAN ไดลงนามในบันทึกความเขาใจกับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 เพื่อ
ทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1-2 โดยจะใชเวลาใน
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การศึกษาความเปนไปไดของโครงการประมาณ 18 เดือน นับจากวันที่ลงนาม 

• SEAN ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,000 ลานบาท เปน 8,809 ลานบาท เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2550 โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 480,900,000 หุน ในราคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ SEAN ตามสัดสวนการถือหุน 

ป 2551 • SEAN ไดลดทุนจดทะเบียนจํานวน 2,205.25 ลานบาท ทําใหทุนจดทะเบียนเดิมที่เทากับ 8,809 
ลานบาท ลดลงเปน 6,606.75 ลานบาท (ตามมติการประชุมวิสามัญผูถือหุนของ SEAN เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2550) โดยเปนการโอนทุนจดทะเบียนที่ลดลงในสัดสวนการถือหุนของ 
EDL-Gen ในอัตรารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน คิดเปนจํานวน 220.225 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท เพื่อให EDL-Gen นําไปเปนทุนเรือนหุนใน NN2   ทั้งนี้เปนไปตามภาระ
ผูกพันตามสัญญาสัมปทานและขอผูกพันตามสัญญาเงินกูระยะยาว และเมื่อดําเนินการลดทุน
จดทะเบียนเรียบรอยแลว   SEAN และ EDL-Gen จะถือหุนใน NN2 สัดสวนรอยละ 75 ของ
ทุนจดทะเบียน และรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนตามลําดับ โดย SEAN ไดดําเนินการจด
ทะเบียนลดทุนเปนทุนจดทะเบียนเทากับ 6,606.75 ลานบาท กับกระทรวงพาณิชยเรียบรอย
แลว เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551  

• วันที่ 9 มกราคม 2551 SEAN ไดโอนสิทธิในผลประโยชนและภาระผูกพันทั้งหมด ตามสัญญา
หลักตางๆไปใหแก NN2 ทั้งนี้ SEAN ไดโอนทรัพยสินและหนี้สินสวนใหญใหแก NN2 เพื่อ
เปนการชําระคาหุนเพิ่มทุนใน NN2 และผลของการเขาทําสัญญาโอนสิทธิดังกลาวทําใหสิทธิ
ประโยชนและภาระผูกพันภายใตโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ไดแก สัญญาสัมปทาน
โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง SEAN กับ กฟผ. สัญญาเชาที่ดิน
ระหวาง SEAN กับรัฐบาล สปป.ลาว   สัญญาจางเหมากอสรางระหวาง SEAN กับ CK และ 
CKL  รวมถึงสิทธิในการศึกษาความเปนไปไดและพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1-2 
ไดถูกโอนไป NN2   ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญาสัมปทานที่กําหนดวา 
SEAN ตองโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาสัมปทานไปใหบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมาย สปป.
ลาว 

• วันที่ 9 ตุลาคม 2551 NN2 ไดลงนามขยายระยะเวลาสิทธิตามบันทึกความเขาใจในการศึกษา
โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1-2 ออกไปอีก 1 ป นับจากวันที่ครบกําหนด กับรัฐบาล สปป.
ลาว 

ป 2553 • เดือนธันวาคม 2553 CK และ CKL ไดดําเนินการกอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม2 แลว
เสร็จ  และ NN2 ไดทําการปลอยน้ําเขาโรงไฟฟาและเริ่มทําการทดสอบการผลิตไฟฟา 

ป 2554 • วันที่ 26 มีนาคม 2554 NN2 เริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาชวงแรก (IOD) ใหแก กฟผ. 

• วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CK ไดมีมติให CK จัดตั้งบริษัทใหมช่ือวา 
“บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด” ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding 
Company) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมพลังงานไฟฟาภายใตการ
ถือหุนของ CK ใหมาอยูภายใตบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด เพียงแหงเดียว เพื่อรองรับการขยาย
งานในอนาคตของธุรกิจพลังงาน 
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• บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (“CKP”) จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 
บาท โดยมีผูถือหุนดังนี้ 

 สัดสวนรอยละ  
1. CK 49.00  
2. BECL 42.00  
3. บจ.ที่ดินบางปะอิน 9.00  
 100.00  

• วันที่ 21 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CK ไดมีมติให CK ขายหุนสามัญของ 
SEAN ใหแกบริษัทจํานวน 251,056,499  หุน หรือคิดเปนรอยละ 38 ของทุนจดทะเบียนใน
ราคาหุนละ 25 บาท โดย CK จะดําเนินการขายหุน SEAN จํานวน 134,000,000 หุนใหบริษัท 
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2554 และดําเนินการทยอยขายหุนสวนที่เหลือทั้งหมดตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมใหเสร็จภายใน 1 ป  

• วันที่ 27 มิถุนายน 2554 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลานบาท เปน 100 ลานบาท 
โดยออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 9,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และใหจัดสรรหุนเพิ่ม
ทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน  

• วันที่ 27 มิถุนายน 2554 บริษัท ไดดําเนินการซื้อหุนสามัญของ SEAN จํานวน 134,000,000 
หุนในราคาหุนละ 25 บาทจาก CK  

• วันที่ 14 กันยายน 2554 บมจ.น้ําประปาไทย (“TTW”) ได ซื้อหุนสามัญเดิมของบริษัทจากผูถือ
หุนเดิมของบริษัทจํานวน 2,999,999 หุน(โดยซื้อจาก CK จํานวน 1,099,999 หุน  ซื้อจาก 
BECL จํานวน 1,200,000 หุนและซื้อจากบจ.ที่บางปะอินจํานวน 700,000 หุนในราคาหุนละ 
10 บาทเทากับมูลที่ตราไว) ซึ่งเมื่อรวมกับหุนที่ TTW ที่ถืออยูกอนหนานี้ 1 หุนจะทําให TTW 
ถือหุนบริษัทรวมเปนจํานวน 3,000,000 หุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ทํา
ใหโครงสรางการถือหุนของบริษัทเปนดังนี้ 

 เดิม  ใหม 
 รอยละ  รอยละ 
1. CK 49.00  38.00 
2. BECL 42.00  30.00 
3. TTW -  30.00 
4. บจ.ที่ดินบางปะอิน 9.00  2.00 
 100.00  100.00 

• วันที่  29 กันยายน 2554 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของ SEAN สวนที่เหลือจาก CK จํานวน 
117,056,499 หุนในราคาหุนละ 25 บาท จึงทําใหบริษัทถือหุนใน SEAN รวมเปนจํานวน 
251,056,499 หุน หรือคิดเปนรอยละ 38.00 ของทุนจดทะเบียน 
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• วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554  บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ลานบาท เปน 9,200 ลาน
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 910,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
และจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน 

ป 2555 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของ SEAN จาก BECL จํานวน 110,112,500 
หุน หรือคิดเปนรอยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุนละ 25 บาท จึงทําให บริษัทถือ
หุนใน SEAN รวมเปนจํานวน 361,168,999 หุน หรือคิดเปนรอยละ 54.67 ของทุนจดทะเบียน 

• วันที่ 26 มิถุนายน 2555 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยจาก CK  จํานวน 2 บริษัทไดแก 

1) บริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) จํานวน 2,342,498 หุนหรือคิดเปนรอยละ100 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลวที่เทากับ 234,250,000 บาท ในราคาหุนละ 225 บาท 

2) บริษัท นครราชสีมา โซลาร จํากัด (“NRS”) จํานวน 664,500 หุนหรือคิดเปนรอยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนเทากับ 221,500,000 บาทในราคาหุนละ 128.50 บาท 

• วันที่ 31 สิงหาคม 2555  บริษัทไดซื้อหุน SEAN จาก บจ.ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด 
แมเนจเมนท จํานวน 8,809,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 1.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน SEAN เพิ่มเปน 369,977,999 หุนหรือคิดเปน
รอยละ 56.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

• วันที่ 26 ธันวาคม 2555 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ผลิตและจําหนายไฟฟา จํานวน 2 
บริษัท ซึ่งเปนโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังความรอนรวม ไดแก 
1) บริษัท เชียงราย โซลาร จํากัด (“CRS”) จํานวน 875,250 หุนหรือคิดเปนรอยละ30 ของ

ทุนจดทะเบียนเทากับ 291,750,000 บาท ในราคาหุนละ 122.88 บาท โดยซื้อจาก CK 
2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”)จํานวน 63,019,999 หุนหรือคิดเปน

รอยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวในราคาหุนละ 12.88 บาท โดยซื้อจาก 
CK 
ปจจัยสําคัญที่ทําใหราคาซื้อหุน NRS, BKC และ CRS มีความแตกตางกันก็คือจํานวนหุน
ที่ชําระแลว   ตนทุนในการซื้อที่ดินและมูลคาการกอสรางโรงไฟฟา  อัตราสวนเงินกูยืม
ตอเงินทุนผูถือหุน  นอกจากนี้ ณ วันที่บริษัทเขาซื้อหุน CRS นั้น  การกอสรางโรงไฟฟา
ของ CRS ยังไมเสร็จเรียบรอย ยังตองมีการเรียกทุนจากผูถือหุนเพิ่มเติม   ราคาซื้อหุน 
CRS จึงไดหักสวนที่บริษัทจะตองชําระคาหุนภายหลังการซื้อหุน 

• บริษัทมีการปรับโครงสรางเงินทุนใหเหมาะสม  โดยมีการลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่มีมติใหลดทุนจด
ทะเบียนจาก 9,200 ลานบาทจํานวน 6,133.30 ลานบาท โดยเปนลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลง
ใหแกผูถือหุนตามสัดสวนที่ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเปน 3,066.70 ลานบาทแบงเปนหุน
สามัญจํานวน 306.67 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  ซึ่งบริษัทดําเนินการจดทะเบียน
ลดทุนเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 
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ป 2556 • วันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทซื้อหุน BIC เพิ่มเติมอีกจํานวน 26,029,999 หุนหรือคิดเปนรอยละ 
19 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวในราคาหุนละ 12.88 บาท โดยซื้อจากบจ.ที่ดินบาง
ปะอิน เปนผลใหบริษัทถือหุน BIC ทั้งหมดเทากับ 89,049,998 หุนหรือคิดเปนรอยละ 65 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BIC 

• วันที่ 4 กุมภาพันธ 2556  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2556 มีมติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจาก 3,066.70 ลานบาท เปน 4,600 ลานบาทโดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 153,330,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาทจําหนายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
ในราคาหุนละ 40.0006521880910 บาทและไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิม
หุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท   พรอมกันนี้ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 
4,600 ลานบาทเปน 5,500 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 180 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 5 บาทและมีมติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมดังกลาวเสนอขายตอประชาชน
ทั่วไป พรอมทั้งมีมติใหบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเปลี่ยนช่ือบริษัทเปน บริษัท 
ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ซีเค พาวเวอร 
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 

 
2.2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

กลุม บมจ.ช.การชาง ไดกอต้ังบริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับโครงสรางการ
ถือหุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาภายใตการถือหุนของ CK ใหมาอยูภายใตบริษัท Holding Company 
เพียงแหงเดียว เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจพลังงานไฟฟาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   ดังนั้นลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทจึงเปนการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากแหลงพลังงาน
ประเภทตาง ๆ   

 บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนถือหุนในธุรกิจพลังงานไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานตางๆ   โดยปจจุบันบริษัทถือหุนใน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา โดยมีกําลังการผลิตไฟฟารวมจํานวน 754.5 เมกะวัตต (ยังไมรวมกําลังการ
ผลิตของโครงการที่ 2 ของ BIC เนื่องจากยังไมเริ่มดําเนินการกอสราง)  บริษัทมีการลงทุนในโรงไฟฟาที่ผลิตจากพลังงาน
ตาง ๆ ดังนี้ 
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โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
(Solar Power Plant)

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
(Cogeneration Power Plant)

โรงไฟฟาพลังน้าํ
(Hydroelectric Power Plant)

บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น

• โครงการที่ 1
ไฟฟา 117.5 เมกะวัตต, ไอน้ํา 
19.6 ตัน/ชม.

● โครงการที่ 2
ไฟฟา 120 เมกะวัตต, ไอน้ํา 20 

ตัน/ชม.

100 %

30 %

30 %

56 %

บจ.ไฟฟาน้าํงึม 2
(615 เมกะวตัต)

 

 1. โรงไฟฟาพลังน้ํา 
  บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”) 
 บริษัทถือหุนใน SEAN ในสัดสวนรอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และ SEAN ถือหุน

สัดสวนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวในบริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (“NN2”) ซึ่งเปน
บริษัทที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว และไดรับสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ใน สปป.ลาว  มีกําลัง
การผลิตไฟฟาจํานวน 615 เมกะวัตต ไดทําสัญญาขายไฟฟาทั้งหมดกับกฟผ. 25 ปนับจากวันเริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย 

 2. โรงไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย 

2.1 บริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) 
บริษัทถือหุนใน BKC ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว   BKC เปนบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power)   ต้ังอยูในจังหวัดนครราชสีมา มีกําลัง
การผลิตไฟฟาจํานวน 8 เมกะวัตต ไดทําสัญญาขายไฟฟากับกฟภ. ระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาทุก 5 ป 

2.2 บริษัท นครราชสีมา โซลาร จํากัด (“NRS”) 

บริษัทถือหุนใน NRSในสัดสวนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว NRS เปนบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power) ต้ังอยูในจังหวัดนครราชสีมา  มีกําลังการ
ผลิตไฟฟาจํานวน 6 เมกะวัตต ไดทําสัญญาขายไฟฟากับกฟภ. ระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาทุก 5 ป 

2.3 บริษัท เชียงราย  โซลาร จํากัด (“CRS”) 
บริษัทถือหุนใน CRS ในสัดสวนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว CRS เปนบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power) ต้ังอยูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีกําลังการ
ผลิตไฟฟาจํานวน 8 เมกะวัตต ไดทําสัญญาขายไฟฟากับกฟภ. ระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาทุก 5 ป 
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 3. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”) 

บริษัทถือหุน BIC ในสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว BIC เปนบริษัทที่    ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) โดยใชกาซ
ธรรมชาติ เปนเชื้อเพลิง  โรงไฟฟาดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  อ .บางปะอิน  จ .
พระนครศรีอยุธยา   มีกําลังการผลิตไฟฟา 117.5 เมกะวัตต และไอน้ํา 19.6 ตันตอช่ัวโมง โดย BIC ไดทํา
สัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับ กฟผ.จํานวน 90 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 25 ปนับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา และ
ขายไฟฟาสวนที่เหลือและไอน้ําใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ปจจุบัน BIC อยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟา คาดวาจะสามารถผลิตและจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยไดใน
เดือนมิถุนายน 2556 
 

2.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

1) โรงไฟฟาพลังน้ํา (Hydroelectric Power Plant) 

 ก) บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด 
 บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”) กอต้ังเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547   โดยในระยะแรกของ
การจัดตั้งบริษัทนั้น มีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อดําเนินการเปนผูรับสัมปทานการผลิตไฟฟาพลังน้ําจากเขื่อนน้ํางึม 2 
ขนาด 615 เมกะวัตต (MW) ที่ต้ังอยูใน สปป.ลาว   ตอมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549  SEAN ไดลงนามใน “สัญญาสัมปทาน
โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 กับรัฐบาล สปป.ลาว” เปนสัญญาโครงการลักษณะ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) 
กลาวคือ SEAN จะเปนผูรับสัมปทานในการออกแบบพัฒนา กอสรางและดําเนินการโครงการผลิตไฟฟาพลังน้ําจากเขื่อน
น้ํางึม 2 เปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย และจะตองสงมอบโครงการไฟฟาพลังน้ําดังกลาวใหแก 
สปป.ลาว เมื่อระยะเวลาสัมปทานสิ้นสุดลง โดย SEAN มีสิทธิตามขอตกลงที่จะขยายกําหนดเวลาของสัญญาตางๆออกไป
ไดอีก  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน  นอกจากนี้  SEAN  ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) เพื่อจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหแก กฟผ. โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ป นับจากวัน
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) 

 เนื่องจากตามสัญญาสัมปทานกําหนดวาบริษัทที่จะรับสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 จะตองเปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายของ สปป.ลาว   SEAN จึงไดจัดตั้งบริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด   ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 เพื่อให NN2 เปนผูรับสัญญาสัมปทานดังกลาว  โดยในระยะเริ่มตน 
SEAN ถือหุนใน NN2 ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว   ตอมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 SEAN 
ไดจําหนายหุนของ NN2 จํานวน 10,000,000 หุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว ใหแก EDL-
Gen ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาสัมปทาน จึงทําให SEAN มีสัดสวนการถือหุนใน NN2 ลดลงเหลือรอยละ 75 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว และเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา  น้ํางึม 2     
SEAN ไดโอนสิทธิในผลประโยชนและภาระผูกพันทั้งหมดภายใตสัญญาหลักตางๆของโครงการ  ไดแก  สัญญาสัมปทาน
โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 สัญญาซื้อขายไฟฟา และสัญญาจางเหมากอสราง เปนตน ใหแก NN2 โดยการดําเนินการ
ดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จในวันที่ 9 มกราคม 2551    โดย NN2 ไดดําเนินกอสรางเขื่อนและโรงไฟฟาน้ํางึม 2 เสร็จเมื่อ
เดือน ธันวาคม 2553 และไดเริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาชวงแรก (IOD) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 และ COD เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2556 
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 ดังนั้น SEAN จึงเปลี่ยนสถานะจากการประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟาเปนประกอบธุรกิจ
ลงทุนและพัฒนาธุรกิจไฟฟาใน สปป.ลาวและใหคําปรึกษา  ใหบริการอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟาพลังน้ํา  รายได
หลักของ SEAN จึงมาจากเงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุนใน NN2  

 ปจจุบัน SEAN มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 6,606.75 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 660,675,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  โดยมีบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  บริษัท ผลิต
ไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)ถือหุนในสัดสวนรอยละ 33.34 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวและผูถือหุนอื่น
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 10.66 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

 ข) บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด 
บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (“NN2”) จดทะเบียนกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดต้ัง

ขึ้นตามกฎหมายของ สสป.ลาว  ตอมาเมื่อเดือนมกราคม 2551    NN2 ไดรับโอนสิทธิในผลประโยชนและภาระผูกพัน
ทั้งหมดภายใตสัญญาหลักของโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 จาก SEAN  ซึ่งภายใตสัญญาดังกลาว SEAN จะเปนผูโอน
สัมปทานการผลิตไฟฟาพลังน้ํา จากเขื่อนน้ํางึม 2 ที่ต้ังอยูใน สสป.ลาว ทั้งหมดมาใหแก NN 2 

 โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มีกําลังการผลิตไฟฟาเทากับ 615 เมกะวัตต และตามสัญญาสัมปทานดังกลาว 
NN2 จะเปนผูไดรับสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 เปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 
(COD) ซึ่งไฟฟาที่ NN2 ผลิตไดทั้งหมดจะจําหนายใหกับ กฟผ. มีระยะเวลาสัญญารับซื้อไฟฟา 25 ปนับจากวันเริ่ม
ดําเนินการเชิงพาณิชย (COD)  โดย NN2 ไดดําเนินกอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 เสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2553  
และไดเริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาชวงแรก (IOD) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 และ COD เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 

 ปจจุบัน NN2 มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 8,809,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 880,900,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมี SEAN เปนผูถือหุนใหญถือหุนในสัดสวนรอยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลวและ EDL-Gen ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

2) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power Plant) 

ก) บริษัท บางเขนชัย จํากัด 
บริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power) ซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟา  8  เมกะวัตต     โดย BKC ไดลงนาม
ในสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 
สัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวมีระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ปโดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา  ตาม
สัญญาดังกลาว กฟภ.ตกลงซื้อไฟฟาในปริมาณพลังงานไฟฟาสูงสุด 8 เมกะวัตต   โดย BKC ไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟา (Adder) ในอัตรา 8 บาทตอหนวย เปนเวลา 10 ป นับแตวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) โรงไฟฟาพลัง
แสงอาทิตยดังกลาวตั้งอยูที่ หมู 9 ตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   BKC ไดเริ่มผลิตและจําหนายไฟฟา
ใหแก กฟภ.เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

ปจจุบัน BKC มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 234,250,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 2,342,500 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 100 บาท  โดยมีบริษัทเปนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 
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ข) บริษัท นครราชสีมา โซลาร จํากัด 
บริษัท นครราชสีมา  โซลาร จํากัด (“NRS”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power)  มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 6 เมกะวัตต NRS ไดรับโอน
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”) จากบริษัท แปซิฟค โซ
ลาร(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554  โดยสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวมีระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาไดอีก
ครั้งละ 5 ปโดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา  ซึ่ง กฟภ.ตกลงซื้อไฟฟาในปริมาณพลังงานไฟฟาสูงสุด 6 เมกะวัตต  
โดย NRS ไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ในอัตรา 8 บาทตอหนวยเปนเวลา 10 ป นับแตวันเริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชย (COD) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวต้ังอยูที่  ตําบลตะเคียน  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   NRS 
ไดเริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟภ.เมื่อวันที่ 8  มีนาคม  2555 

ปจจุบัน NRS มีทุนจดทะเบียนเทากับ 221,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 2,215,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท และมีทุนชําระแลวเทากับ 188,425,000 บาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว  และมีบริษัท ซอนนีดิกซ ไทยแลนด วัน จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลว 

ค) บริษัท เชียงราย โซลาร จํากัด 
บริษัท เชียงราย โซลาร จํากัด (“CRS”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power)  มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 8 เมกะวัตตตอช่ัวโมง   CRS ไดรับโอน
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”) จากบริษัท แปซิฟค  
โซลาร(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554  โดยสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวมีระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาได
อีกครั้งละ 5 ปโดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา  ซึ่ง กฟภ.ตกลงซื้อไฟฟาในปริมาณพลังงานไฟฟาสูงสุด 8 เมกะ
วัตต  โดย CRS ไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ในอัตรา 8 บาทตอหนวย เปนเวลา 10 ป นับแตวันเริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย (COD) โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยดังกลาวต้ังอยูที่  ตําบลทาขาวเปลือก   อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย   CRS ได
เริ่มผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหแก กฟภ.เมื่อวันที่ 17 มกราคม  2556 

ปจจุบัน CRS มีทุนจดทะเบียนเทากับ 291,750,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 2,917,500 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท  และมีทุนชําระแลวเทากับ 277,212,500 บาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว และมีบริษัท ซอนนีดิกซ ไทยแลนด ทู จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลว 

บริษัท ซอนนีดิกซ ไทยแลนด วัน จํากัด  บริษัท ซอนนีดิกซ ไทยแลนด ทู จํากัดและ มีผูถือหุนใหญคนเดียวกัน
คือ Sonnedix Thailand Group Holding Limited  โดยทั้งสามบริษัทดังกลาวไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทและผูถือ
หุนของบริษัท 

3) โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration Power Plant) 

ก) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  2 มีนาคม 2552  เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
มีกําลังการผลิตไฟฟา 117.5 เมกะวัตต และไอน้ํา 19.6 ตันตอช่ัวโมง โดย BIC ไดรับโอนสิทธิในการทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
ใหกับ กฟผ.จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด เมื่อวันที่  8 เมษายน 2553 โดยสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว กฟผ.จะรับซื้อ
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ไฟฟาจาก BIC จํานวน 90 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 25 ปนับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา สวนไฟฟาสวนที่เหลือและไอน้ํา 
BIC จะขายใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  โรงไฟฟาพลังความรอนรวมดังกลาว
ต้ังอยูใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยปจจุบันโรงไฟฟาดังกลาวอยูระหวางการ
กอสรางคาดวาจะสามารถผลิตและจําหนายไฟฟาในเชิงพาณิชยไดภายในเดือนมิถุนายน 2556 

ปจจุบัน BIC มีทุนจดทะเบียน 1,370,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 137,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท  โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวและบุคคลธรรมดาถือหุนในสัดสวนรอยละ 2.00 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลว 

นอกจากนี้ BIC ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 กับ กฟผ.เมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2554 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC โครงการที่ 2  ดังกลาวเปนโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิง ผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา ต้ังอยูในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC โครงการที่ 1 โดย
ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟาจํานวน 120 เมกะวัตต
และไอน้ําปริมาณ 20 ตันตอช่ัวโมง โรงไฟฟาดังกลาวจะผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต โดยไดทํา
สัญญาซื้อขายไฟฟามีอายุ 25 ปนับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา  สวนไฟฟาที่เหลือและไอน้ําปริมาณ 20 ตันตอช่ัวโมงจะ
จําหนายใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว  ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวจะเริ่มตนซื้อ
ขายไฟฟาในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  โครงการดังกลาวคาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 4,750 ลานบาท    

 ปจจุบัน BIC ยังไมไดดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 แตอยูระหวางการ
ดําเนินการจัดเตรียมโครงการ ไดแก การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกแบบโรงไฟฟา การศึกษาและคัดเลือก
เครื่องจักร การจัดทํางบประมาณการลงทุน การจัดเตรียมแผนงานการกอสราง การจัดหาแหลงเงินกู เปนตน คาดวาจะ
เริ่มตนกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 ไดในป 2557  โดยใชเวลาในการกอสราง 30 เดือน 
 

2.4 โครงสรางรายไดของบริษัท   ตามงบการเงินรวม 
บริษัทประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีรายไดหลักเปนเงินปนผลที่

ไดจากการลงทุนถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม    ในปจจุบันบริษัทถือหุนใน SEAN สัดสวนรอยละ 56 และ SEAN  
ถือหุนใน NN2 ซึ่งเปนผูไดรับสัมปทานโครงการผลิตไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ในสัดสวนรอยละ 75  และบริษัทไดถือหุนใน 
BKC NRS และ CRS ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานแสงอาทิตยในสัดสวนรอยละ 100  รอยละ 30 
และรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวตามลําดับ  นอกจากนี้บริษัทไดถือหุนใน BIC ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนาย
ไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังความรอนรวมในสัดสวนรอยละ 65 แตโรงไฟฟาดังกลาวยังอยูระหวางการกอสรางจึงยังไมมีรายได 
และเนื่องจากบริษัทไมมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจอื่น ดังนั้น ในการพิจารณาโครงสรางรายไดของบริษัทจะตองพิจารณา
จากโครงสรางรายไดของ SEAN (ซึ่งถือหุนใน NN2) และBKC ซึ่งเปนบริษัทแกนเปนหลัก 

โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบเสมือนงบการเงินรวมและงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 -2555 และงวด 3 เดือนแรกป 2556 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 30 

รายการ 

งบการเงินรวม งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 

2554 2555 2556 
(งวด 3 เดือนแรก) 

2554 2555 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการจําหนาย
ไฟฟา 

          

• ไฟฟาพลังนํ้า - - 2,447.77 94.95 961.45 79.48 3,903.21 99.74 3,851.75 93.03 

• ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย 

- - 64.69 2.50 42.14 3.48 - - 64.69 1.56 

รวมรายไดจากการ
จําหนายไฟฟา 

- - 2,512.46 97.45 1,003.59 82.96 3,903.21 99.74 3,916.44 94.59 

รายไดจากคาบริหาร
โครงการ 

- - 29.84 1.16 11.01 0.91 8.94 0.23 45.29 1.09 

รายไดอื่น 0.64 100.00 35.77 1.39 195.13 16.13 1.10 0.03 179.06 4.32 

รวมรายไดท้ังหมด 0.64 100.00 2,578.07 100.00 1,209.73 100.00 3,913.25 100.00 4,140.79 100.00 

หมายเหตุ : บริษัทจัดทํางบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม  เพื่อใชในการเปรียบเทียบผลประกอบการของกลุมบริษัทไดชัดเจนมากขึ้น  
โดยมีสมมติฐานวา 
(1) บริษัทถือหุน SEAN สัดสวนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ SEAN ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 
(2) บริษัทถือหุน BKC สัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BKC ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 

และ ถือหุน BIC ในสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BIC ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 
เชนเดียวกัน 

2.5 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงาน
ประเภทตางๆ ไดแก โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม เปนตน 

บริษัทจึงไดกําหนดเปาหมายวาบริษัทจะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานตางๆเพิ่มมากขึ้น  
เพื่อเปนการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาของกลุมบริษัทใหมากขึ้น โดยมีเปาหมายที่จะเปนบริษัทช้ันนําในธุรกิจผลิตและ
จําหนายไฟฟาในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

ทั้งนี้บริษัทกําหนดแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคตเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย
บริษัทจะขยายการลงทุนในธรุกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาของ
กลุมบริษัทใหมากขึ้น นอกเหนือจากโครงการตางๆที่บริษัทจะดําเนินการในอนาคตตามที่ไดเปดเผยไวในขอ 6 โครงการใน
อนาคตไวแลว  โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นในโรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและโรงไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนดังนี้ 

1. โครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 
ปจจุบันโรงไฟฟาพลังน้ําของเอกชนที่ผลิตไฟฟาและสงมาจําหนายยังประเทศไทยเกือบทั้งหมดเปน

โรงไฟฟาพลังน้ําที่ต้ังอยูในสปป.ลาว    โดยสปป.ลาวมีเขื่อนไฟฟาพลังน้ําที่เปดดําเนินการแลวจํานวน 14 แหง มีกําลัง
การผลิตไฟฟาเทากับ 2,548 เมกะวัตต 

ตามแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟาน้ําในสปป.ลาวไดมีการอนุมัติการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
จํานวน 86 แหงมีกําลังการผลิตประมาณ 20,910 – 21,230 เมกะวัตต(ที่มา : กระทรวงพลังงานและบอแร สปป.ลาว,  
www.poweringprogress.org)    ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนที่จะลงทุนในโรงไฟฟาพลังน้ําเพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการ
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โรงไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก และโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี(ตามที่เปดเผยไวในขอ 6 โครงการในอนาคต)   โดย
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการศึกษาเพื่อเขาลงทุนในโครงการไฟฟาพลังน้ํา  ซึ่งมีกําลังการผลิตไฟฟารวมแลวไมนอย
กวา 1,000 เมกะวัตต  โดยประมาณ 

นอกจากนี้จากการศึกษาของ Asian Development Bank ในรายงาน Myanmar Energy Sector Initial 
Assessment (October 2012) พบวาสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศพมามีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลัง
น้ําที่สามารถผลิตไฟฟาไดสูงถึง 100,000 เมกะวัตต แตในปจจุบันมีการประกาศพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
จํานวน 92 โครงการมีกําลังการผลิตรวมกันเทากับ 46,101 เมกะวัตต  บริษัทจึงมีความสนใจที่จะเขาลงทุนโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําในประเทศพมา  แตอยางไรก็ตามบริษัทจะตองศึกษาเงื่อนไข กฎ ระเบียบและเงื่อนไขในการลงทุน
รวมถึงผลตอบแทนการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด 

2. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
สํานักนโยบายพลังงานและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงานไดกําหนดแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ

ประเทศไทย(PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)   เพื่อใหกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยมีความมั่นคงและ
เพียงพอ   โดยไดกําหนดกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยในสิ้นป 2573 จํานวน 70,686 เมกะวัตต    ซึ่งตามแผน 
PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ดังกลาวมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจนถึงป 
2573 จํานวน 31,927 เมกะวัตต    โดยหากเปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก(SPP)แลวกฟผ.จะรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
โครงการละไมเกิน 90 เมกะวัตต 

ดังนั้นหากรัฐบาลมีการเปดใหผูผลิตไฟฟาสามารถยื่นคําขอจําหนายไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
เพิ่มเติม  โดยหากบริษัทหรือบริษัทยอยหรือบริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้นใหมเปนผูยื่นคําขอและไดรับการคัดเลือก  บริษัทก็มี
นโยบายที่จะลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมเพิ่มเติม  

ทั้งนี้ในปจจุบัน   บริษัทไดดําเนินการศึกษาและจัดเตรียมสถานที่สําหรับการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมดังกลาวโดยมีสถานที่ที่คาดวามีความเปนไปไดมีจํานวน 8 โครงการ เปนพื้นที่ในภาค
กลาง 6 โครงการและเปนพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โครงการ  โดยจะมีกําลังการผลิตไฟฟารวมประมาณ 
1,000 เมกะวัตต 

บริษัทคาดวาโครงการลงทุนในโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของบริษัทในอนาคตจํานวน 8 โครงการ
ดังกลาวมีความเหมาะสม   ทั้งนี้เนื่องจากในการพิจารณาคัดเลือกผูที่ยื่นขอเสนอการขายไฟฟาจากโครงการดังกลาว
คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกจะพิจารณาตามหัวขอหลักๆดังนี้ 

1. ความพรอมของสถานที ่ จะตองมีที่ดินและขนาดที่ดินที่เหมาะสมกับขนาดของโรงไฟฟาที่
เสนอ  รวมทั้งสถานที่ต้ังดังกลาวจะตองมีลูกคาที่มีความตองการ
ไฟฟาและไอน้ํา 

2. ความพรอมในการเชื่อมโยงระบบ จะตองเปนสถานที่ที่ต้ังอยูในแนวของการเชื่อมโยงกับสถานีไฟฟา
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบทอกาซธรรมชาติของบมจ.ปตท. 

3. ความเหมาะสมของแหลงเงินทุน จะตองมีแหลงเงินทุนกับเปนการลงทุนที่เหมาะสม  โดยพิจารณาจาก
ทุนจดทะเบียนและความพรอมของแหลงเงินกู 
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4. ความพรอมของเทคโนโลย ี จะพิจารณาจากความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการผลิต
ไฟฟา  ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาและขั้นตอนกระบวนการผลิต
ตางๆมีเทคโนโลยีอยางไรและเหมาะสมหรือไม 

5. ความเหมาะสมของแผนการ
ดําเนินงาน 

จะพิจารณาจากแผนการดําเนินงานและกรอบเวลาตางๆวามีความ
เหมาะสมและสอดคลองกันอยางไรที่จะทําใหโครงการดังกลาง
ประสบความสําเร็จ 

จากการพิจารณาหลักเกณฑในการคัดเลือกผูที่ยื่นขอเสนอดังกลาวขางตน บริษัทยังไมทราบวาจะไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูผลิตไฟฟาในโครงการไฟฟาพลังความรอนรวมดังกลาวหรือไม  แตบริษัทคาดวาจะไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูผลิตไฟฟาในโครงการดังกลาว  เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะผานเกณฑการพิจารณาตาม
เกณฑ 5 ขอขางตนและประกอบกับบริษัทและบริษัทยอยมีบุคคลากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณใน
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม  โดยในปจจุบัน BIC เปนผูไดรับอนุมัติใหเปนผูผลิตและจําหนาย
ไฟฟาจากพลังความรอนรวมโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2    โดยโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC โครงการที่ 1 
จะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดประมาณเดือนมิถุนายน ป 2556 ที่จะถึงนี้ 

อยางไรก็ตามการยื่นคําขอและผลการคัดเลือกผูผลิตไฟฟาโครงการพลังความรอนรวมดังกลาว จะทราบผล
การคดัเลือกภายใน 1 – 2 ป และหลังจากนั้นจึงจะดําเนินการสรางโรงไฟฟาดังกลาวตอไป 

3. โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
เพิ่มขึ้นรอยละ 182 (เพิ่มจากป 2555) ภายในป 2573  บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มเติมเชน พลังงานแสงอาทิตย  พลังงานลมและพลังงานชีวมวล เปนตน   โดยการลงทุนดังกลาวบริษัทหรือบริษัท
ยอยหรือบริษัทยอยที่จะจัดต้ังขึ้นใหมอาจจะเปนผูพัฒนาโครงการเองหรือเขารวมลงทุนในบุคคลอื่นที่เปนผูพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาดังกลาวอยูแลว   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและเงื่อนไขการลงทุนในแตละโครงการรวมถึง
ผลตอบแทนการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด 
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3 การประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑ 

3.1 การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

3.1.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา รายได
หลักจึงมาจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟาภายใตสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาระยะยาวที่ทํากับ กฟผ. และ กฟภ. 

 บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนถือหุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานตางๆ โดยได
กําหนดนโยบายการลงทุนไว ดังนี้ 

1. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่คาดวาจะไดรับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) รอยละ 10 – 15 รวมทั้ง
โครงการที่ใหผลตอบแทนทางการเงินอื่นซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนของบริษัท  

สําหรับการลงทุนในโครงการอื่นที่บริษัทเขาลงทุนโดยการซื้อมาจากผูที่พัฒนาโครงการนั้น ผลตอบแทนจาก
การลงทุน ดังกลาวที่บริษัทจะไดรับนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอัตราผลตอบแทนขางตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
มูลคาเงินลงทุนที่บริษัทซื้อมาเปนปจจัยสําคัญ โดยการลงทุนของบริษัทที่ผานมาจะมีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนอยูที่ประมาณรอยละ 7 – 10 

2. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาเรียบรอยแลวและมีคูสัญญาที่มีความนาเชื่อถือ 

3. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟาเรียบรอยแลว 
อีกทั้งการจัดหาเชื้อเพลิงดังกลาวจะตองจัดหาไดอยางเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟาตลอดอายุสัญญาของ
โครงการดวย 

4. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่สามารถจัดหาอุปกรณหลักและอะไหลตางๆไดในอัตราตนทุนที่สมเหตุสมผล 
และสามารถจัดใหมีการบํารุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

5. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่เปนประโยชนตอสังคมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. บริษัทจะเปนผูพัฒนาโครงการดวยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสมกับ
ศักยภาพของบริษัท 

7. ในกรณีที่เปนโครงการที่บริษัทจะตองรวมลงทุนกับผูลงทุนอื่น  บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ
และผูรวมลงทุนในโครงการดังกลาวจะตองมีนโยบายการดําเนินธุรกิจที่งานสอดคลองกัน 

ทั้งนี้ในการกําหนดนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟาสําหรับในอนาคตนั้น กลุม ช.การชาง ไดกําหนด
นโยบายไววา จะใหบริษัทและบริษัทยอยของบริษัทเปนผูลงทุนหลักสําหรับโครงการพลังงานไฟฟาที่บริษัทหรือบริษัทยอย
ของบริษัทดังกลาวสามารถลงทุนได  เวนแตเปนโครงการลงทุนขนาดใหญๆ ที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมากๆและมีความ
ซับซอนมากๆ อาจจะมี CK หรือผูถือหุนใหญอื่นๆ เขารวมลงทุนหรือใหการสนับสนุน เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนและเพื่อใหโครงการลงทุนดังกลาวสามารถดําเนินการใหสําเร็จได   

เมื่อโครงการลงทุนดังกลาวที่ CK หรือผูถือหุนใหญอื่นๆใหการสนันสนุนไดดําเนินการไปแลวและใกลจะเปด
ดําเนินโครงการหรือใกลจะเปดใหบริการเชิงพาณิชยไดแลว บริษัทจึงจะเขาไปซื้อเงินลงทุนดังกลาวทั้งหมดจาก CK หรือผู
ถือหุนใหญอื่นๆ โดยบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมวาจะซื้อทีเดียวทั้งหมดหรือทยอยซื้อเพิ่มตามฐานะทางการเงิน
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ของบริษัทและบริษัทยอยก็ได  โดยราคาและเงื่อนไขจะตองเปนราคาที่ยุติธรรม และหากการดําเนินการดังกลาวเขาขายเปน
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการไดมาซึ่งสินทรัพย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย 

สําหรับการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษัทยอย 1 แหงคือ BKC และบริษัท
รวมอีก 2 แหงคือ NRS และ CRS  ซึ่งถือเปนประเภทของพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งและเปนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ 
TTW (TTW เปนหนึ่งในผูถือหุนใหญของบริษัท) มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจในอนาคตนั้น    บริษัทพิจารณาวาการที่ TTW 
มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอนาคตไมเปนการดําเนินธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท  เนื่องจากในการจัดการ
เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  มิใชลักษณะของการเปดใหเอกชนเสนอราคาแขงขันกัน   แต
เปนลักษณะที่ผูประกอบการเอกชนแตละรายมีพ้ืนที่ที่ตนเองเห็นวามีความเหมาะสมที่จะดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน  โดยทั้งนี้ตองพิจารณาถึงปริมาณความเขมของแสงอาทิตยที่เพียงพอตอการผลิตและจําหนายไฟฟาใน
เชิงพาณิชยแลวจึงไปขอทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของ BKC  NRS และ CRS  
 คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 2.92 ของกําลังการผลิตไฟฟารวมของบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัท 

บริษัท 
กําลังการผลติไฟฟา 

(เมกะวัตต) 1/ 

สัดสวนกําลังการผลิต 
(รอยละ) 

ประเภทของโรงไฟฟา 

บ.ไฟฟาน้ํางึม 2 (NN 2) 615 81.51 พลังน้ํา (Hydroeclectric) 
บ.บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น(BIC) 117.5 15.57 พลังความรอนรวม (Cogeneration) 
บ.บางเขนชัย (BKC) 8 1.06 พลังงานแสงอาทติย (Solar) 
บ.นครราชสีมา โซลาร (NRS) 6 0.80 พลังงานแสงอาทติย (Solar) 
บ.เชียงราย โซลาร (CRS) 8 1.06 พลังงานแสงอาทติย (Solar) 

รวม 754.5 100.00  
หมายเหตุ: 1/ กําลังการผลิตไฟฟาดังกลาวไมไดรวมกําลังการผลิตของโครงการที่ 2 ของ BIC เนื่องจากยังไมไดเร่ิมดําเนินการกอสราง  

นอกจากนี้ TTW ไดกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจพลังงานของ TTW วาจะลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผาน
การถือหุนในบริษัทหรือลงทุนรวมกับบริษัท จึงถือไดวา TTW ไมไดดําเนินธุรกิจแขงขันกับบริษัท 

สําหรับการดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังความรอนรวมของ BIC ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 65 ของ
ทุนจดทะเบียนและชําระแลวและมีบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)(“ปตท.”) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
และชําระแลว    โดย BIC ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เพื่อซื้อกาซธรรมชาติมาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในราคาตลาด  มีระยะเวลาของสัญญา 25 ปนั้น บริษัทพิจารณาวาการถือหุนของปตท.รอย
ละ 25 ใน BIC รวมทั้งเปนผูจําหนายกาซธรรมชาติให BIC จะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ BIC   เนื่องจาก
ปตท.เปนผูจัดจําหนายกาซธรรมชาติรายใหญที่สุดในประเทศไทย  ซึ่งจะชวยเสริมสรางความมั่นใจใหแกลูกคาของ BIC วา
การผลิตไฟฟาของ BIC จะมีความมั่นคงและตอเนื่อง  ซึ่งจะสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจของ BIC และบริษัทในฐานะที่เปนผู
ถือใหญของ  BIC  ดวย 

สวนการดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานน้ําที่บริษัทถือหุนใน SEAN รอยละ 56 ของทุนจด
ทะเบียนและชําระแลวและ SEAN ถือหุนใน NN2 ในสัดสวนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว   โดย SEAN มีผู
ถือหุนใหญอีกหนึ่งรายคือ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน)(“RATCH”) ถือหุนใน SEAN รอยละ 33.34 ของ
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ทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ SEAN   และ NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN ไดทําสัญญาเดินเครื่องและบํารุงรักษา
โรงไฟฟาน้ํางึม 2 และสัญญาบํารุงรักษาใหญโรงไฟฟาน้ํางึม 2  กับบริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัด(“ราช-ลาว”)ซึ่งเปน
บริษัทยอยของ RATCH นั้น  เนื่องจากเปนความประสงคของสถาบันการเงินผูใหกูยืมเงินระยะยาวแก SEAN และNN2 
ในขณะนั้นที่ระบุวาให RATCH เขาเปนผูถือหุนของ SEAN รวมทั้งเปนไปตามสัญญาระหวางผูถือหุนของ SEAN ในขณะ
นั้น ที่ระบุวาจะตองให RATCH เปนผูเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม2  เนื่องจาก RATCH มีบุคลากรที่มี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเดินเครื่องโรงผลิตไฟฟา รวมทั้งการที่ RATCH เปนบริษัทที่มีการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 45  จะทําใหการประสานงานระหวางการเดินเครื่องผลิต
ไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ซี่งเปนผูซื้อไฟฟาแตเพียงผูเดียวของ NN2 ดําเนินไปไดดวยดีและเปนประโยชนตอ 
NN2 

นอกจากนี้ NN2 ซึ่งมี SEAN เปนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 75 แลวยังมีบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด(มหาชน)
(“EdL Gen”) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 (EdL Gen มีรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวถือหุนใหญ) ทั้งนี้เนื่องจากเปนไปตามที่รัฐบาล
สปป.ลาวกําหนดไวในสัญญาสัมปทานวาใหหนวยงานของรัฐบาลสปป.ลาวเขาถือหุนในนิติบุคคลที่จะเขารับสัมปทาน
โครงการดังกลาวในสัดสวนรอยละ 25    โดยรัฐบาลสปป.ลาวไดใหรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวเขาถือหุน NN2 ในสัดสวนรอยละ 
25  ตอมาในป 2555 ไดเปลี่ยนเปน Edl Gen เปนผูถือหุนแทน     ทั้งนี้บริษัทจึงพิจารณาวาการที่ NN2 ซึ่งเปนผูไดรับ
สัมปทานโครงการผลิตไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 จากรัฐบาลสปป.ลาวและมี EdL Gen เปนหนึ่งในผูถือหุนใหญก็เพื่อใหเปนไป
ตามสัญญาสัมปทานดังกลาว 

3.1.2 บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”) 

SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจไฟฟาในสปป.ลาว และใหบริการคําปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวของ
กับโครงการผลิตไฟฟา  ปจจุบัน SEAN ถือหุนจํานวน 660,675,000 หุนคิดเปนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลวในบริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (NN2)   ซึ่ง  NN2 เปน บริษัทที่ผลิตและจําหนายไฟฟาจากโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 
2 ที่ต้ังอยูใน สปป.ลาว  ดังนั้นรายไดหลักของ SEAN จึงมาจากเงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุนถือหุนใน NN2 

3.1.3 บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (“NN2”) 

NN2 เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังน้ํา โดยเปนผูไดรับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัญญา  สัมปทาน
โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 (“สัญญาสัมปทาน”) โดยสัญญาสัมปทานดังกลาวเปนลักษณะ BOOT (Build-Own-Operate-
Transfer) กลาวคือ NN2 จะเปนผูออกแบบ พัฒนา กอสรางและดําเนินการโครงการผลิตไฟฟาดวยพลังน้ํา จากโรงไฟฟา
พลังน้ํา น้ํางึม 2 ที่มีขนาด 615 เมกะวัตต  ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน 25 ป นับจากวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 
(COD)  และ NN2 จะตองสงมอบโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ดังกลาวใหกับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อระยะเวลาสัมปทาน
สิ้นสุดลง ทั้งนี้ NN2 มีสิทธิตามขอตกลงที่จะขอขยายกําหนดเวลาของสัญญาออกไปไดอีก ขึ้นอยูกับขอกําหนดและเงื่อนไข
ที่จะตกลงกัน และภายใตสัญญาสัมปทานดังกลาว NN2 มีภาระผูกพันในการจายคาตอบแทนสัมปทานและคาภาษีใหกับ
รัฐบาล สปป.ลาว ตามระยะเวลาและอัตราที่กําหนดไวในสัญญาสัมปทาน 

ธุรกิจหลักของ NN2 คือ การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 โดยไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมด จะจําหนายใหกับ 
กฟผ.ตามอัตราราคาไฟฟาที่กําหนดไวโดยมีระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) ทั้งนี้เปนไปตาม
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ NN2 ไดลงนามกับ กฟผ. โดยไฟฟาที่ผลิตไดดังกลาวจะถูกสงมาจําหนายใหแกประเทศไทย
ผานระบบสายสงไฟฟาของ กฟผ. 
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นอกจากนี้ NN2 ไดลงนามในบันทึกความเขาใจกับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 เพื่อทําการศึกษา
ความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1-2 โดย NN2 ไดเขาไปสํารวจพื้นที่และทําการศึกษาความ
เปนไปไดในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1-2  ดังกลาว  พบวาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1 มีความเปนไป
ไดในการลงทุน  โดยในเบื้องตนพบวา โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1 จะมีกําลังการผลิตไฟฟาไดประมาณ 160 เมกะวัตต 
เมื่อกอสรางแลวเสร็จจะสามารถผลิตไฟฟาขายไดประมาณปละ 740 ลานหนวย โดยมีพ้ืนที่รับน้ํา (Catchment Area) มีความ
กวางครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 797 ตารางกิโลเมตร 

 ปจจุบัน NN2 อยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายละเอียดของโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1 จากนั้นจึงจะลงนามใน
สัญญาสัมปทาน สัญญาซื้อขายไฟฟา สัญญาจางเหมากอสราง และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป 

3.1.4  บริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) 
  BKC  เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  มีกําลังการผลิตไฟฟา 8 เมกะวัตต โดย BKCไดทํา
สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552   เพื่อผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยใหแก 
กฟภ.   ทั้งนี้เปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552   ที่กําหนดใหราคาสวนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟาสําหรับพลังงานหมุนเวียนจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer “VSPP”) 
โดยผูผลิตดวยระบบพลังงานแสงอาทิตยจะไดรับสวนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ในอัตรา 8 บาทตอหนวยเปน
ระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 

 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว BKC ตกลงที่จะผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟภ.ในปริมาณพลังงานไฟฟา 
8 เมกะวัตต ที่ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ
จนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา 

3.1.5 บริษัท นครราชสีมา โซลาร จํากัด (“NRS”) 

  NRS เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย มีกําลังการผลิตไฟฟา 6  เมกะวัตต โดย NRSไดรับโอน
สิทธิและหนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดเล็กมากจากบริษัท แปซิฟค โซลาร (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2554  ซึ่งบริษัท แปซิฟค โซลาร (ประเทศไทย) จํากัดที่เปนคูสัญญาเดิมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาดังกลาวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552   เพื่อผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยใหแก กฟภ.   ทั้งนี้
เปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552   ที่กําหนดใหราคาสวนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟาสําหรับพลังงานหมุนเวียนจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: “VSPP”) โดยผูผลิตดวย
ระบบพลังงานแสงอาทิตยจะไดรับสวนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ในอัตรา 8 บาท ตอหนวยเปนระยะเวลา 10 ป นับ
จากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 

 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว NRS ตกลงที่จะผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟภ.ในปริมาณพลังงานไฟฟา 
6 เมกะวัตต ที่ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ
จนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา  

3.1.6 บริษัท เชียงราย โซลาร จํากัด (“CRS”) 

  CRS เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย มีกําลังการผลิตไฟฟา 8  เมกะวัตต  โดย CRS ไดรับโอน
สิทธิและหนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดเล็กมากจากบริษัท แปซิฟค โซลาร (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2554  ซึ่งบริษัท แปซิฟค โซลาร (ประเทศไทย) จํากัดที่เปนคูสัญญาเดิมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาดังกลาวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552   เพื่อผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยใหแก กฟภ.   ทั้งนี้
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เปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552   ที่กําหนดใหราคาสวนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟาสําหรับพลังงานหมุนเวียนจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: “VSPP”) โดยผูผลิตดวย
ระบบพลังงานแสงอาทิตยจะไดรับสวนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ในอัตรา 8 บาทตอหนวยเปนระยะเวลา 10 ป นับ
จากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 

 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว CRS ตกลงที่จะผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟภ.ในปริมาณพลังงานไฟฟา 
8 เมกะวัตต ที่ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ
จนกวาจะมีการยกเลกิสัญญา 

3.1.7 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”) 

 BIC เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) ที่ใชกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิง โดย BIC ไดรับการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer: “SPP”) จาก 
บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ซึ่งบริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัดเปนคูสัญญาซื้อขายไฟฟาเดิมสําหรับ
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมโครงการที่ 1 กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  

 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมโครงการที่ 1 ดังกลาว    ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา มีกําลังการผลิตไฟฟา 117.5 เมกะวัตตและไอน้ํา 19.6 ตันตอช่ัวโมง โดย BIC ทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
ใหกับ กฟผ.จํานวน 90 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 25 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา และ BIC จะขายไฟฟาสวนที่เหลือ
และไอน้ําใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ปจจุบัน BIC ไดในการดําเนินการ
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 1 ดังนี้ 

1) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 1 มีมูลคาเงินลงทุนของโครงการเทากับ 5,480 ลานบาท  

2) มีแหลงทุนจากสวนของผูถือหุน  1,370 ลานบาท  และจากการใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวน 4,110 ลานบาท 
โดยมี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูใหกู ซึ่งไดลงนามในสัญญา
เงินกู เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 

3) BICไดลงนามในสัญญา Engineering, Procurement and Construction Contract for 120 MW Gas Fired Combined 
Cycle Cogeneration Power Plant กับ CK เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยกําหนดคากอสรางเปนราคาคงที่ (Fixed Cost 
Lump Sum Turnkey) จํานวน 4,550 ลานบาท  โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 การกอสรางดังกลาวไดกอสรางไปแลว
เทากับรอยละ 80 โดยกําหนดการแลวเสร็จและสามารถเปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดเดือนมิถุนายน 2556 

4) BIC ไดลงนามสัญญาซื้อขายน้ําประปากับ TTW เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา ใน
ปริมาณไมเกิน 5,000 ลบ.ม.ตอวัน ในราคา 22.50 บาทตอลบ.ม. 

5) BIC ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ บมจ. ปตท. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 เพื่อใชกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา  ปริมาณรับซื้อขั้นตํ่า 18.83 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และสูงสุดไมเกิน 21.55 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ในราคาตามที่ระบุในสัญญา 

6) BIC ไดลงนามสัญญาจางงานบริการวิศวกรรมที่ปรึกษา กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 เพื่อเปนที่ปรึกษา
ทางดานวิศวกรรมใหโครงการ 

 ปจจุบัน BIC อยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟา โดยคาดวาจะผลิตและจําหนายไฟฟาไดในเดือนมิถุนายน 2556 
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นอกจากนี้ BIC มีโครงการที่จะลงทุนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 ซึ่งเปนโรงไฟฟาที่ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําโดย BIC ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวม โครงการที่ 2 กับ กฟผ.เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC โครงการที่ 2  ดังกลาว
เปนโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา ต้ังอยูในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวมของ BIC โครงการที่ 1 โดยตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีขนาด
กําลังการผลิตไฟฟาจํานวน 120 เมกะวัตตและไอน้ําปริมาณ 20 ตันตอช่ัวโมง โรงไฟฟาดังกลาวจะผลิตและจําหนายไฟฟา
ใหแก กฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต โดยไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟามีอายุ 25 ปนับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา  สวนไฟฟาที่
เหลือและไอน้ําปริมาณ 20 ตันตอช่ัวโมงจะจําหนายใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวกับ กฟผ.จะเริ่มตนซื้อขายไฟฟาในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  โครงการโรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนรวม โครงการที่ 2คาดวาจะใชเงินลงประมาณ 4,750 ลานบาท 

ปจจุบัน BIC ยังไมไดดําเนินการในการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมโครงการที่ 2 แตอยูระหวางการ
ดําเนินการจัดเตรียมโครงการไดแก การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกแบบโรงไฟฟา การศึกษาและคัดเลือก
เครื่องจักร การจัดทํางบประมาณการลงทุน การจัดเตรียมแผนงานการกอสราง การจัดหาแหลงเงินกู เปนตน คาดวาจะ
เริ่มตนกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 ไดในป 2557  โดยใชเวลาในการกอสราง 30 เดือน 
  
3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
พลังงานตางๆ  ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน คือ ผลิตและจําหนายไฟฟา 
ที่มาจากพลังงานตางๆ  โดยไฟฟาที่ผลิตไดจะจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ.และกฟภ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 
ทั้งนี้ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 

3.2.1 โรงไฟฟาพลังน้ํา 

NN2 เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ที่ต้ังอยูบนลําน้ํางึมระหวางภูเขาภูแซและภูฮวด 
บานหวยมอ เมืองฮม แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว โดยอยูหางจากเขื่อนน้ํางึม 1 ขึ้นไปทางตนน้ําในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปนระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยูหางจากเมืองเวียงจันทน สปป.ลาวในแนวตรงเปนระยะทาง  90 กิโลเมตร โดยตัวเขื่อน
ต้ังขวางลําน้ํางึมที่บานหวยมอ แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว 

ตัวเขื่อนของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มีลักษณะเปนเขื่อนหินถมฉาบหนาดวยคอนกรีต (Concrete Face Rockfill 
Dam หรือ CFRD) ความสูงของสันเขื่อนสูง 181 เมตรโดยสันเขื่อนอยูที่ระดับ 381 เมตร (จากระดับน้ําทะเลปานกลาง) สัน
เขื่อนมีความกวาง   9 เมตร และความยาว 485  เมตร สวนฐานเขื่อนตามลําน้ํางึมมีความกวาง 518  เมตร และมีทางระบายน้ํา
ลน (Spillway ) แบงเปน 3 ชอง แตละชองมีความกวาง 15 เมตร และสูง 16.7 เมตร 
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โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มีอุโมงคผันน้ํา (Diversion Tunnel) ใชสําหรับผันน้ําออกจากบริเวณกอสรางตัวเขื่อน 
จํานวน 2 อุโมงค มีขนาดเสนผาศูนยกลาง  11.70  เมตรเทากันทั้งสองอุโมงค  โดยอุโมงคที่ 1 ที่อยูดานในมีความยาว 1,132 
เมตร และอุโมงคที่ 2 ที่อยูดานนอกมีความยาว 1,256 เมตร ตามลําดับ 

สําหรับการผลิตไฟฟานั้นจะมีอุโมงคสงน้ําเพื่อนําไปผลิตไฟฟา (Power Waterway) โดยออกแบบเปนหนึ่งอุโมงค
ตนทางสําหรับรับน้ํา มีความยาวอุโมงคสงน้ํา 600 เมตร มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 10.7 เมตร และแยกออกเปน 3 อุโมงค
ปลายทาง มีความยาวทอสงน้ําทอละ 265 เมตรและมีขนาดเสนผาศูนยกลางอุโมงคละ 5.35 เมตร เช่ือมกับอาคารโรงไฟฟา 
(Powerhouse) 

 

สําหรับโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม2 มีพ้ืนที่อางเก็บกักน้ําเหนือเขื่อนครอบคลุมพื้นที่ 107 ตารางกิโลเมตร 
(Reservoir Area) และมีความจุเต็มที่ 4,886 ลานลูกบาศกเมตร เพื่อนํามาผลิตไฟฟา ในขณะที่น้ําเต็มอางระดับน้ํามีความสูง 
375 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  
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อาคารโรงไฟฟา (Powerhouse) เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนแบบ On Ground Reinforced Concrete Structure 
ออกแบบใหติดต้ังกังหันน้ําแบบแกนตั้งชนิด Francis ทํางานรวมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิด Synchronous จํานวน 3 ชุด โดย
แตละชุดมีกําลังการผลิตไฟฟา 205 เมกะวัตต ดังนั้นกําลังการผลิตไฟฟารวมทั้งสิ้น 615 เมกะวัตต  ทั้งนี้โรงไฟฟาพลังน้ํา  
น้ํางึม 2 สามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละ 2,310 ลานหนวย  

 

เมื่อดําเนินการผลิตไฟฟาแลว ไฟฟาที่ผลิตไดจะถูกสงไปตามสายสงไฟฟาที่มีแรงดันขนาด 230 กิโลโวลต พาดผาน
ภูมิประเทศที่เปนภูเขาระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตรมายังสถานีไฟฟาบานนาบง  แลวสงผานดวยสายสงไฟฟาขนาด 500 
กิโลโวลตไปยังจุดจําหนายไฟฟากลางแมน้ําโขง เขตชายแดนไทยลาว ขึ้นฝงประเทศไทยที่บริเวณบานจอมแจง อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 26 กิโลเมตร กอนเช่ือมตอกับสถานีไฟฟาแรงสูง อุดรธานี 3 ของ กฟผ. ที่จังหวัดอุดรธานี 
ระยะทาง 70 กิโลเมตร และในอนาคตมีแผนจะยกระดับแรงดันไฟฟาเปน 500 กิโลโวลต 

 
โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ถือเปนสวนสําคัญของโครงการของรัฐบาล สปป.ลาว ที่จะกาวสูการเปน “Battery of 

Asia” ภายในป 2563    เนื่องจากรัฐบาลของ สปป.ลาว เล็งเห็นศักยภาพในการผลิตไฟฟาดวยพลังน้ํา เพราะเปนประเทศที่มี
แหลงตนน้ําธาร ซึ่งในบรรดาแมน้ําสาขาตางๆ  ลําน้ํางึมเปนหนึ่งในแมน้ําสาขาใหญและมีความสําคัญยิ่ง โดยลําน้ําสายนี้
เปนลําน้ําที่ทอดยาวถึง 354 กิโลเมตร ไหลลงสูแมน้ําโขงที่บานปากงึมในแขวงเวียงจันทน ที่ผานมาบนลําน้ํางึม มีเขื่อนผลิต
ไฟฟาอยูเพียงแหงเดียว คือ เขื่อนน้ํางึม 1 ซึ่งถือวาเปนโครงการไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งไดดําเนินการผลิตไฟฟาจําหนายใหแก
ประเทศไทยมาแลวกวา 30 ป 
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3.2.2 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 ก)  โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC 

 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC ต้ังอยูที่ หมู 9 ตําบลโคกไทย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โรงไฟฟาดังกลาวอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 260 กิโลเมตร ต้ังอยูบนพื้นที่ประมาณ 180 ไร โรงไฟฟาดังกลาว
เปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยโดยใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง (Thin Film) มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 
9 เมกะวัตต (Direct Current: DC) หรือ 8 เมกะวัตต (Alternate Current: AC)  โดย BKC ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา
สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากกับ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 มีระยะเวลา 5 ป และตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ป
โดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดังกลาว กฟภ.ตกลงที่จะซื้อไฟฟาในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต  และ 
BKC จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ในอัตรา 8 บาทตอหนวยเปนระยะเวลา 10 ปนับแตวันเริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชย (COD) ซึ่ง BKC ไดเริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟภ. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

 นอกจากนี้ BKC จะมีการจําหนายคารบอนเครดิต   เนื่องจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเปนการ
ดําเนินการตามกลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Development Mechanism “CDM”) โดยผูประกอบการพลังงาน
สะอาดจะตองขอขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการ CDM เพื่อขอใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Certified 
Emission Reductions: “CER”) จากนั้นผูประกอบการสามารถนําคารบอนเครดิตไปเสนอขายใหกับประเทศพัฒนาตางๆได 
เพื่อนําไปหักลบกับปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาเหลานั้นที่ผลิตในอุตสาหกรรมตางๆได 

ทั้งนี้ BKC ไดวาจาง Carbon Partners Asiatica (Thailand) Co., Ltd. เปนที่ปรึกษาบริษัทในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการขายคารบอนเครดิต โดย BKC ไดดําเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไปแลว และ
ไดรับใบรับรองดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555  

 
รูปแสดงที่ต้ังของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC 

ที่มา: BKC 
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การผลิตไฟฟาของ BKC เริ่มจากการที่แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) ทําหนาที่รับแสงอาทิตย และแปลง
พลังงานแสงอาทิตยเปนไฟฟากระแสตรงสงผานไปยังตูรวมกระแสยอยเพื่อรวบรวมไฟฟาในแตละชุดเขาดวยกัน จากนั้น
สงไปยังเครื่องแปลงไฟฟาจากกระแสตรงเปนกระแสสลับ และแปลงแรงดันใหสูงขึ้นโดยหมอแปลงแรงดัน เพื่อสงตอไป
ยังตูควบคุมไฟฟาแรงดันสูง และทําการจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  
 

 
  

 ข) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ NRS 

 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ NRS ต้ังอยูที่ ตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
โรงไฟฟาดังกลาวอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 250 กิโลเมตร บนพื้นที่ประมาณ 300 
ไร โรงไฟฟาดังกลาวเปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยโดยใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง (Thin Film) มี
ขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 7.5 เมกะวัตต (Direct Current: DC) และ 6 เมกะวัตต (Alternate Current: AC)  โดย NRS ไดลง
นามในสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากกับ กฟภ. (เดิมสัญญาการซื้อขายไฟฟาดังกลาว กฟภ.ไดลงนาม
กับบริษัท แปซิฟค โซลาร จํากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ตอมาไดมีการโอนสิทธิดังกลาวมาให NRS เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2554) มีระยะเวลา 5 ปและตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ปโดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา  ตามสัญญา
ดังกลาว กฟภ.ตกลงที่จะซื้อพลังไฟฟาในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวัตต  และ NRS จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) 
ในอัตรา 8 บาทตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ปนับแตวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) ซึ่ง NRS ไดเริ่มผลิตไฟฟาใหแก 
กฟภ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 

 นอกจากนี้ NRS จะมีการจําหนายคารบอนเครดิต   เนื่องจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเปนการ
ดําเนินการตามกลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Development Mechanism:“CDM”) โดยผูประกอบการพลังงาน
สะอาดจะตองขอขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการ CDM เพื่อขอใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Certified 
Emission Reductions:“CER”) จากนั้นผูประกอบการสามารถนําคารบอนเครดิตไปเสนอขายใหกับประเทศพัฒนาตางๆได 
เพื่อนําไปหักลบกับปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาที่ผลิตอุตสาหกรรมตางๆได 

ทั้งนี้ NRS ไดวาจาง Carbon Partners Asiatica (Thailand) Co., Ltd. เปนที่ปรึกษาบริษัทในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การขายคารบอนเครดิต โดย NRS ไดดําเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไปแลวและไดรับ
ใบรับรองดังกลาวในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 
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รูปแสดงที่ต้ังของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ NRS 

 
ที่มา: NRS 

 
 การผลิตไฟฟาของ NRS มีลักษณะเชนเดียวกับการผลิตไฟฟาของ BKC โดยเริ่มจากการที่แผงเซลลแสงอาทิตย 
(Solar Cell) ทําหนาที่รับแสงอาทิตย และแปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนไฟฟากระแสตรงสงผานไปยังตูรวมกระแสยอยเพื่อ
รวบรวมไฟฟาในแตละชุดเขาดวยกัน จากนั้นสงไปยังเครื่องแปลงไฟฟาจากกระแสตรงเปนกระแสสลับ และแปลงแรงดัน
ใหสูงขึ้นโดยหมอแปลงแรงดัน เพื่อสงตอไปยังตูควบคุมไฟฟาแรงดันสูง และทําการจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

 ค) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ CRS 

 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ CRS ต้ังอยูที่ ตําบลทาขาวเปลือก อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โรงไฟฟา
ดังกลาวอยูทางภาคเหนือ หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 785 กิโลเมตร บนพื้นที่ประมาณ 160 ไร โรงไฟฟาดังกลาว
เปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยโดยใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบ Multi-Crystalline Cells มีขนาดกําลังการผลิต
ไฟฟา 9.5 เมกะวัตต (Direct Current: DC) และ 8 เมกะวัตต (Alternate Current: AC) โดย CRS ไดลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากกับ กฟภ. (เดิมสัญญาการซื้อขายไฟฟาดังกลาว กฟภ.ไดลงนามกับบริษัท แปซิฟค 
โซลาร(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ตอมาไดมีการโอนสิทธิดังกลาวมาให CRS เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2554) มีระยะเวลา 5 ป และตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ปโดยอัตโนมัติจนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดังกลาว กฟภ.
ตกลงที่จะซื้อพลังไฟฟาในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวัตต  และ CRS จะไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ในอัตรา 8 
บาทตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ปนับแตวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) ซึ่ง CRS ไดเริ่มผลิตไฟฟาใหแก กฟภ. เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2556 
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 นอกจากนี้ CRS จะมีการจําหนายคารบอนเครดิต   เนื่องจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเปนการ
ดําเนินการตามกลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Development Mechanism: “CDM”) โดยผูประกอบการพลังงาน
สะอาดจะตองขอขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการ CDM เพื่อขอใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Certified 
Emission Reductions: “CER”) จากนั้นผูประกอบการสามารถนําคารบอนเครดิตไปเสนอขายใหกับประเทศพัฒนาตางๆได 
เพื่อนําไปหักลบกับปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาที่ผลิตอุตสาหกรรมตางๆได 

ทั้งนี้ CRS ไดวาจาง Carbon Partners Asiatica (Thailand) Co., Ltd. เปนที่ปรึกษาบริษัทในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการขายคารบอนเครดิต โดย CRS ไดดําเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไปแลว และได
ใบรับรองดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 

การผลิตไฟฟาของ CRS มีลักษณะเชนเดียวกับการผลิตไฟฟาของ BKC และ NRS โดยเริ่มจากการที่แผงเซลล
แสงอาทิตย (Solar Cell) ทําหนาที่รับแสงอาทิตย และแปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนไฟฟากระแสตรงสงผานไปยังตูรวม
กระแสยอยเพ่ือรวบรวมไฟฟาในแตละชุดเขาดวยกัน จากนั้นสงไปยังเครื่องแปลงไฟฟาจากกระแสตรงเปนกระแสสลับ 
และแปลงแรงดันใหสูงขึ้นโดยหมอแปลงแรงดัน เพื่อสงตอไปยังตูควบคุมไฟฟาแรงดันสูง และทําการจําหนายไฟฟาที่ผลิต
ไดใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
3.2.3 โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟาดังกลาวต้ังอยูหางจากกรุงเทพ 50 กิโลเมตร อยูบนพื้นที่ประมาณ 40-2-71ไร โรงไฟฟาดังกลาว
เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 117.5 เมกะ
วัตตและไอน้ําปริมาณ 19.6 ตันตอช่ัวโมง โดย BIC มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับกฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต ระยะเวลา 25 ปนับ
แตวันที่เริ่มตนซื้อขายไฟฟา   สวนไฟฟาที่เหลือและไอน้ําปริมาณ 19.6 ตันตอช่ัวโมงจะจําหนายใหแกผูประกอบการ
อุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว  
 
 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC มีสถานที่ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีความเหมาะสม ทั้งนี้
เนื่องจาก 

1) ระบบสาธารณูปโภคตางๆ มีความพรอมในการรองรับจัดตั้งโรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP)  โดยมี TTW ที่มีโรงงาน
น้ําประปาตั้งอยูในนิคมดังกลาว สามารถสงน้ําดิบปริมาณ 2,000 ลูกบาศกเมตร/วันและน้ําประปาปริมาณ 2,000 
ลูกบาศกเมตร/วันเพื่อใชในการผลิตได และมีบมจ.ปตท.สงกาซธรรมชาติเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟาได  นอกจากนี้โรงไฟฟาดังกลาวต้ังอยูบนพื้นที่ขนาด 40-2-71 ไร มีขนาดเพียงพอสําหรับโครงการใน
ปจจุบันและสวนขยายที่จะมีในอนาคต 
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2) สถานีไฟฟายอยบางกระสั้นของการไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ทําใหสามารถรับ
กระแสไฟฟาจากโรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) เขาสูระบบไฟฟาของการไฟฟาได 

3) กฟผ.สามารถรับซื้อกระแสไฟฟาที่ปริมาณพลังไฟฟาสูงสุดถึง 90 เมกะวัตต ทําใหสามารถนํากระแสไฟฟาสวนที่
เหลือขายใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมอื่นในนคิมอุตสาหกรรมบางปะอินได 

4) ความตองการใชกระแสไฟฟาและไอน้ําของผูประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมีเพียงพอ ที่
ทําใหโครงการมีความเปนไดในการผลิตไฟฟาและไอน้ําเชิงพาณิชย 

  

ปจจุบันโรงไฟฟาพลังความรอนรวมดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกอสราง  คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการเชิง
พาณิชยไดในเดือนมิถุนายน 2556   

นอกจากนี้ BIC ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2556 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC โครงการที่ 2  ดังกลาวเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา ต้ังอยูในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC 
โครงการที่ 1 โดยต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟา
จํานวน 120 เมกะวัตต และไอน้ําปริมาณ 20 ตันตอช่ัวโมง โรงไฟฟาดังกลาวจะผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จํานวน 
90 เมกะวัตต โดยไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟามีอายุ 25 ปนับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา  สวนไฟฟาที่เหลือและไอน้ําปริมาณ 
20 ตันตอช่ัวโมงจะจําหนายใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว  ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ดังกลาวจะเริ่มตนซื้อขายไฟฟาในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  โครงการดังกลาวคาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 4,750 ลานบาท    

ปจจุบัน BIC ยังไมไดดําเนินการในการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 แตอยูระหวางการ
ดําเนินการจัดเตรียมโครงการ ไดแก การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกแบบโรงไฟฟา การศึกษาและคัดเลือก
เครื่องจักร การจัดทํางบประมาณการลงทุน การจัดเตรียมแผนงานการกอสราง การจัดหาแหลงเงินกู เปนตน คาดวาจะ
เริ่มตนกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 ไดในป 2557  โดยใชเวลาในการกอสราง 30 เดือน 
 
3.2.4  การไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
  BKC NRS CRS และ BIC ไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรสงเสริมการ
ลงทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

โรงไฟฟาพลังความ
รอนรวม 

 BKC NRS CRS BIC โครงการที่ 1 
บัตรสงเสริมเลขที่ 1089(1)/2555 1300(1)/2554 2071(1)/2554 1565(2)/2554 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2555 11 มนีาคม 2554 30 สิงหาคม 2554 18 พฤษภาคม 2554 
ประเภทกิจการ กิจการ

สาธารณูปโภค
และบริการ
พื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภค
และบริการ
พื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภค
และบริการ
พื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพืน้ฐาน 
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โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

โรงไฟฟาพลังความ
รอนรวม 

 BKC NRS CRS BIC โครงการที่ 1 
1. ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวที่เปนชางฝมือ

หรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรได
ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลา  เทาที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ไดรับอนุมัต ิ
 
 

ไดรับอนุมัต ิ ไดรับอนุมัต ิ ไดรับอนุมัต ิ

2. ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินได
ต ามจํ านวนที่ คณะกรรมการพิ จ ารณา
เห็นสมควร 

ไมม ี ไดรับอนุญาต ไดรับอนุญาต ไมม ี

3. ไดรับการยกเวน / ลดหยอน อากรขาเขา
สําหรับเครื่องจักร  ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ 

ไดรับการยกเวน 
(ตองนาํเขา

ภายในวันที ่23 
กรกฎาคม 2557) 

ไดรับการยกเวน 
(ตองนาํเขา

ภายในวันที ่11 
กันยายน 2556) 

ไดรับการยกเวน 
(ตองนาํเขา

ภายในวันที ่28 
กุมภาพนัธ 2557) 

ไดรับการยกเวน 
(ตองนาํเขาภายใน

วันที่ 18 
พฤศจกิายน 2556) 

4. สิทธิประโยชน ไดรับการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ที่ไดรับจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม 

8 ป 8 ป 8 ป 8 ป  
(ไมเกิน 4,934  
ลานบาท) 

5. ระยะ เวลาที่ ส ามารถนํ าผลขาดทุนใน
ระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริมไปหักออกจาก
กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับ
การยกเวนภาษีเงินได 

5 ป 5 ป 5 ป 5 ป 

6. ไดรับการยกเวนไมตองนําเงินปนผลจาก
กิจการที่ไดรับการสงเสริม ไปรวมเพื่อเสีย
ภาษีเงินได 

8 ป 8 ป 8 ป 8 ป 

7. ได รับการลดหยอนภาษี เงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิ  ที่ไดจากการลงทุนใน
อัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ 

5 ป 
(นับจากวันที่พน
กําหนดในขอ 6) 

5 ป 
(นับจากวันที่พน
กําหนดในขอ 6) 

5 ป 
(นับจากวันที่พน
กําหนดในขอ 6) 

ไมม ี

8. ใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาน้ําประปา 
จํานวนสองเทาของคาใชจายดังกลาว 

10 ป 
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายไดจากการ
ประกอบกจิการ) 

10 ป 
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายไดจากการ
ประกอบกจิการ) 

10 ป 
(นับจากวันที่เริ่ม
มีรายไดจากการ
ประกอบกจิการ) 

ไมม ี

9. ใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

รอยละ 25 ของ
เงินลงทุน 

รอยละ 25 ของ
เงินลงทุน 

รอยละ 25 ของ
เงินลงทุน 

ไมม ี

10 ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอก
ราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศ 

ไมม ี ไดรับอนุญาต ไดรับอนุญาต ไมม ี
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3.3  การตลาดและการแขงขัน 

3.3.1  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑท่ีสําคัญ 

กลยุทธการแขงขัน 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปจจุบันบริษัทถือหุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจํานวน 5 บริษัทที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานประเภทตาง ๆ ไดแก NN2 ซึ่งเปนโรงไฟฟา
ที่ผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา น้ํางึม 2  BKC NRS และ CRS  ซี่งเปนโรงไฟฟาผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 3 แหง
และ BIC ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมอีก 1 แหง  มีกําลังการผลิตพลังไฟฟาสูงสุดรวม 754.5 เมกะวัตต (ไมไดรวม
กําลังการผลิตไฟฟาโครงการที่ 2 –ของ BIC) โดยไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดจากบริษัททั้ง 5 แหงจะขายให กฟผ. และ กฟภ. 
ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว  ดังนั้นธุรกิจของบริษัททั้ง 5 บริษัทจึงไมมีการแขงขันกันกับผูผลิตไฟฟารายอื่นๆอยาง
มีนัยสําคัญ  แตอยางไรก็ตามบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่นไดกําหนดกลยุทธในการแขงขันไว เพื่อ
เปนนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดนโยบายที่จะมีการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
พลังงานอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เพื่อเพิ่มขนาดกําลังการผลิตรวมของกลุมบริษัทใหมีกําลังการผลิตไฟฟามากขึ้น  โดยมีเปาหมายที่
จะเปนบริษัทช้ันนําในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

แมวาสินคาที่ NN2 BKC NRS CRS และ BIC ผลิตและจําหนายเปนไฟฟา ซึ่งจัดเปนสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค
ขั้นพื้นฐาน ที่จําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของประชาชน แตเนื่องจากไฟฟาเปนสินคาที่ไมสามารถที่จะผลักดันและ
สงเสริมยอดการใชใหเพิ่มขึ้นของผูใชบริการแตละรายไดเชนเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป ในทางตรงกันขามกลับ
เปนสินคาที่มีการรณรงคใหมีการประหยัดการใชใหมากขึ้น และประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจการผลิตและ
จําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. หรือ กฟภ. จะมีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว ซึ่งภายใตสัญญาดังกลาวไดมีการกําหนด
จํานวนหรือปริมาณและราคารับซื้อไวอยางแนนอนในแตละชวงเวลา ทําใหผูผลิตแตละรายมีรายไดที่แนนอน จึงทําใหไมมี
การแขงขันกันระหวางผูผลิตไฟฟาเอกชนรายอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ 

ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานของ NN2 BKC NRS CRS และ BIC โดยมุงเนนการผลิตไฟฟา
ใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ทําไวกับ กฟผ. และ กฟภ. โดยมีกลยุทธในการแขงขัน ดังนี้ 

1. คุณภาพของไฟฟา 
NN2 BKC NRS CRS และ BIC ใหความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพของไฟฟาที่ผลิตได โดยในการผลิตไฟฟาของ
ทั้ง 5 บริษัทจะมีผูเช่ียวชาญที่มีความรูความชํานาญทางดานการผลิตไฟฟาในแตละดาน มาเปนผูผลิตและทําการ
ควบคุมการผลิตใหมีคุณภาพและมีอุปกรณการผลิตไฟฟาที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคุมการทํางานดวยระบบ
คอมพิวเตอร จึงทําใหสามารถควบคุมการผลิตไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหการผลิตไฟฟาไดคุณภาพตรง
ตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว 

2. การสงมอบไฟฟา 
NN2 BKC NRS CRS และ BIC ใหความสําคัญกับการสงมอบไฟฟาใหเปนไปตามปริมาณและเวลาที่กําหนดไวใน
สัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นในการทํางานของทั้ง 5 บริษัท 

3. ความมั่นคงในการผลิต 

NN2 BKC NRS CRS และ BIC จะตองผลิตไฟฟาใหมีคุณภาพ มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพสูงเปนตาม เงื่อนไขและ
ขอกําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟา 
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ลักษณะลูกคาและชองทางการจําหนาย 

NN2 มีลูกคาเพียงรายเดียว คือ กฟผ. ซึ่งไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ที่สปป.ลาว จะถูกสงมาที่สถานี
ไฟฟาบานนาบงที่เวียงจันทร แลวจึงสงขามแมน้ําโขงเชื่อมตอมายังฝงไทยที่บริเวณบานจอมแจง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย  และเชื่อมตอกับสถานีไฟฟาแรงสูงอุดรธานี 3 ของ กฟผ.ที่จังหวัดอุดรธานี โดย กฟผ.เปนผูจําหนายไฟฟาที่ผลิต
ไดดังกลาวใหกับผูใชบริการในประเทศไทยตอไป โดยปริมาณไฟฟาที่ NN2 จําหนายใหแก กฟผ. จะถูกคํานวณจากปริมาณ
ไฟฟา ณ จุดซื้อขายกลางแมน้ําโขง  โดยนําตัวเลขปริมาณไฟฟาจากมาตรวัดไฟฟาที่สถานีนาบงและสถานีอุดรธานี 3  มา
คํานวณเปนปริมาณไฟฟาที่จําหนาย ณ จุดซื้อขายไฟฟาตามสัดสวนของระยะทางจากจุดซื้อขายมายังสถานีไฟฟาทั้งสอง
แหง 

วิธีการคิดคาไฟฟาที่ NN2 จําหนายใหแก กฟผ. ในแตละเดือนจะคํานวณจากปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหในสถานีจาย
ไฟฟา โดยทุกวันที่ 1 ของเดือนเจาหนาที่ของ NN2 และเจาหนาที่ของ กฟผ. จะบันทึกตัวเลขปริมาณไฟฟาที่ NN2 สงใหแก 
กฟผ.  เมื่อตรวจสอบตัวเลขปริมาณสงไฟฟาที่จายใหแก กฟผ.ของเดือนนั้นแลว NN2 จะนําปริมาณไฟฟาดังกลาวมาคํานวณ
มูลคาในการซื้อขายรายเดือน ตามราคาที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขายไฟฟา พรอมทั้งสงใบแจงหนี้ใหแก กฟผ. และ กฟผ. จะ
จายชําระคาไฟฟาใหแก NN2  

สวน BKC NRS และ CRS มีลูกคาเพียงรายเดียว คือ กฟภ. ซึ่งไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ที่ต้ัง
อยูในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงราย จะตอเช่ือมกับสถานีไฟฟาของ กฟภ. ณ จุดที่ต้ังของโรงไฟฟาดังกลาว  
และกฟภ.จะจําหนายไฟฟาที่ซื้อจาก BKC NRS และ CRS ไปใหกับประชาชนตอไป โดยปริมาณไฟฟาที่ BKC NRS และ 
CRS จําหนายใหแก กฟภ. จะถูกคดิจากมาตรวัดไฟฟา ณ จุดจายไฟฟา ซึ่งตั้งอยูภายในโรงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

วิธีการคิดคาไฟฟาที่ BKC NRS และ CRS จําหนายใหแก กฟภ. ในแตละเดือนจะคํานวณจากปริมาณไฟฟาที่จําหนาย
ใหในสถานีจายไฟฟา โดยทุกสิ้นเดือนเจาหนาที่ของ BKC NRS และ CRS และเจาหนาที่ของ กฟภ. จะบันทึกตัวเลขปริมาณ
ไฟฟาที่ BKC NRS และ CRS สงใหแก กฟภ.  เมื่อตรวจสอบตัวเลขปริมาณสงไฟฟาที่จายใหแก กฟภ.ของเดือนนั้นแลว 
BKC NRS และ CRS จะนําปริมาณไฟฟาดังกลาวมาคํานวณมูลคาในการซื้อขายรายเดือน ตามราคาที่ตกลงกันในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา พรอมทั้งสงใบแจงหนี้ใหแก กฟภ. จากนั้น กฟภ. จะจายชําระคาไฟฟาใหแก BKC NRS และ CRS 

 
3.3.2   ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ความตองการใชพลังงานไฟฟาและการจัดหาพลังงานไฟฟา 
 จากรายงานไฟฟาของประเทศไทยตั้งแตป 2545 ถึง ป 2554 พบวา การใชพลังงานไฟฟาตั้งแตป 2545 ถึง ป 2554 
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 100,173 ลานหนวย ในป 2545 มาเปน 148,700 ลานหนวย ในป 2554 และจาก
รายงานไฟฟาดังกลาว พบวา อัตราการเติบโตเฉลี่ยของการใชพลังงานไฟฟาอยูที่รอยละ 4.94 ตอปการเพิ่มขึ้นดังกลาว
เกิดขึ้นจากหลายปจจัย เชน การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่ง
แสดงผลออกมาในภาพรวมของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่ออางอิงขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่
เพิ่มขึ้นในอดีตทําใหผูจําหนายไฟฟาตองจัดหาพลังงานไฟฟาเพื่อใหเพียงพอตอความตองการใชพลังงานไฟฟาของผูบริโภค
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
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รูปแสดง สถิติการใชพลังงานไฟฟาสุทธิและการจัดหาพลังงานไฟฟาของระบบ ป 2545-2554 
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หนวย: ลานกิโลวัตตชั่วโมง

การผลติสุทธิ การนําเขา

การใชในประเทศ การสงออก

 
ท่ีมา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.dede.go.th) 
หมายเหตุ: ไมรวมผูผลิตพลังงานควบคุมที่ผลิตไฟฟาใชเอง 

  รวมพลังงานไฟฟาท่ีใชในโรงไฟฟาและการสูญเสียในสายสงไฟฟา 
 

 สําหรับการจัดหาพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) การผลิตสุทธิ 2) การนําเขา และ 
3) การสงออก จากขอมูลในป 2545 พลังงานไฟฟาที่ไดจากการผลิตสุทธิภายในประเทศมีจํานวน 97,634 ลานหนวย  การ
นําเขามีจํานวน 2,812 ลานหนวย  และการสงออกมีจํานวน 273 ลานหนวย    การจัดหาพลังงานไฟฟาไดเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องโดยในป 2554 พลังงานไฟฟาที่ไดจาก 1) การผลิตภายในประเทศมีจํานวน 139,663 ลานหนวย  2) การนําเขามี
จํานวน 10,682 ลานหนวย  และ 3) การสงออกมีจํานวน 1,645 ลานหนวย      การเติบโตของการจัดหาพลังงานไฟฟาตั้งแตป 
2545 จนถึงป 2554 ในดานการผลิตสุทธิมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 4.58 ตอป  ดานการนําเขามีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยรอยละ 25.16 ตอปและดานการสงออกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 21.42 ตอป 
 ในสวนของพลังงานไฟฟาที่จัดหาโดยการนําเขานั้น   เปนการนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งไดแก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และมาเลเซีย    โดยประเทศเพื่อนบานที่ประเทศไทยจําหนายพลังงานไฟฟาให ไดแก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย และกัมพูชา โดยในป 2554 มีสัดสวนเกี่ยวกับการนําเขาและสงออก ดังนี้ 
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ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, รายงานประจําป 2554 
 

การนําเขา  การสงออก 
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 ทั้งนี้ พลังงานไฟฟาที่นําเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมาเลเซียในเดือนกันยายน 2555 มี
รายละเอียดกําลังผลิตไฟฟาตามสัญญาของแตละแหงดังตอไปนี้ 
 

  โครงการ ประเทศ กําลังผลิต (เมกะวัตต) 
1 เทิน-หินบุน สปป. ลาว 214 
2 หวยเฮาะ สปป. ลาว 126 
3 น้ําเทิน 2 สปป. ลาว 948 
4 น้ํางึม 2 สปป. ลาว 5971/ 
5 สายสงเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย2/ มาเลเซีย 300 

ที่มา:  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ขอมูลประจําเดือนกันยายน 2555 
หมายเหตุ:  1/ จากขอมูลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยระบุกําลังการผลิตไฟฟาไว 597 เมกะวัตต  ปจจุบันกําลังการผลิตไฟฟาของ 

NN2 มีกําลังการผลิตไฟฟาเทากับ 615 เมกะวัตต 
 2/ สายสงเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย คือ การรับซื้อพลังงานไฟฟาจากมาเลเซียโดยการเชื่อมโยงระบบสายสงทางภาคใตของไทยเขา

กับระบบสายสงทางภาคเหนือของมาเลเซียและจายไฟฟาแบบกระแสตรง  
 

แหลงที่มาของการผลิตพลังงานไฟฟาในประเทศ 
 การจัดหาพลังงานไฟฟาจากกําลังการผลิตพลังงานไฟฟาในประเทศสามารถจําแนกแหลงที่มาหลักได 2 แหลง
ดวยกัน คือ กําลังการผลิตของภาครัฐ และกําลังการผลิตของภาคเอกชน จากขอมูลการผลิตตั้งแตป 2545 จนถึงป 2554 
พบวา พลังงานไฟฟาจากการผลิตของภาคเอกชนมีสัดสวนที่สูงขึ้นตามลําดับเมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟาที่จัดหาจากการผลิต
ทั้งหมด   โดยการผลิตของภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 59,636 ลานหนวย  ในป 2545 เปน 73,644 ลานหนวย  ในป 2554 คิดเปน
สัดสวนรอยละ 47.55 ของการจัดหาพลังงานไฟฟาจากกําลังการผลิตพลังงานไฟฟาในประเทศซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู
ที่รอยละ 1.93 ตอป  ในขณะที่การผลิตของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจาก 49,377 ลานหนวย ในป 2545 เปน 81,242 ลานหนวย  ใน
ป 2554 คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.45 ของการจัดหาพลังงานไฟฟาจากกําลังการผลิตพลังงานไฟฟาในประเทศซึ่งมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.37 ตอป 
 

รูปแสดง สถิติการจัดหาจากการผลิตตามแหลงที่มา ป 2545 - 2554 
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ลานกิโลวัตตชั่วโมง ภาครัฐ ภาคเอกชน

 
ที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.dede.go.th) 
หมายเหตุ : ภาครัฐ ไดแก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน กฟผ.และ กฟภ. 
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แหลงที่มาของการผลิตพลังงานไฟฟาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่กลาวมาขางตนลวนแตเปนพลังงานไฟฟาที่ผลิต
ในประเทศไทย   ซึ่งพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเหลานั้นไดมาจากโรงไฟฟาหลายประเภท   ทั้งนี้การแบงประเภทของโรงไฟฟา
นั้นจะแบงตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช และจากรายงานไฟฟาของประเทศไทยไดแบงประเภทโรงไฟฟาออกเปน 6 ประเภท 
ดังนี้ 

1) โรงไฟฟาพลังความรอน 

  โรงไฟฟาที่ใชพลังความรอนจากเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ เชน  ถานหิน น้ํามันเตา  กาซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร มาตมน้ําใหเปนไอความดันสูงไปขับดันกังหันใหหมุนเปนพลังงานกล และตอเพลาเขากับเครื่อง
กําเนิดไฟฟา ทําใหเกิดไฟฟาซึ่งมีแรงดันและความถี่ตามที่กําหนดไว หรือใชความรอนจากการสันดาป
ภายในของน้ํามันดีเซลของเครื่องยนตดีเซลไปฉุดเครื่องกําเนิดไฟฟาใหกําเนิดไฟฟาไดเชนกัน 

 โรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก โรงไฟฟาพระนครใต โรงไฟฟาบางปะกง โรงไฟฟาแมเมาะ โรงไฟฟา
โกลว เอสพีพี 3 โรงไฟฟาขนอม โรงไฟฟาบีแอลซีพี โรงไฟฟาพลังความรอนราชบุรี เปนตน 

สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมนั้นจัดเปนโรงไฟฟาประเภทหนึ่งของโรงไฟฟาพลังความรอน ซึ่ง
ลักษณะการผลิตและโรงไฟฟาที่สามารถชี้เฉพาะวาเปนประเภทโรงไฟฟาพลังความรอนรวม มีดังนี้ 

1.1 โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

  โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ซึ่งมีการทํางาน 2 ระบบรวมกัน คือ ระบบ
กังหันกาซ ทํางานรวมกับระบบกังหันไอน้ํา โดยการนํากาซธรรมชาติเขาเครื่องกังหันกาซ เพื่อผานการจุด
ระเบิดใหเกิดแรงดันอากาศรอนไปขับตัวกังหัน การหมุนของกังหันจะสงไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิต
กระแสไฟฟา หลังจากนั้น ความรอนจากไอเสียที่ออกจากเครื่องกังหันกาซที่มีความรอนสูงไปผานหมอน้ํา 
แลวถายเทความรอนใหกับน้ําทําใหน้ําเดือดกลายเปนไอ ไปขับกังหันไอน้ําซึ่งตออยูกับเพลาของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาและสามารถผลิตกระแสไฟฟาออกมาไดอีกครั้งหนึ่ง 

 โรงไฟฟาประเภทนี้ ไดแก โรงไฟฟาน้ําพอง โรงไฟฟาบางปะกง โรงไฟฟาพระนครใต โรงไฟฟาวัง
นอย โรงไฟฟาขนอม โรงไฟฟาระยอง โรงไฟฟาแกงคอย โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี โรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 2  
โรงไฟฟา โกลว เอสพีพี 3 โรงไฟฟาเอ็กโกโคเจน โรงไฟฟาจีซีซี โรงไฟฟาเคเอ็นซีซี โรงไฟฟาเอสซีซี 
โรงไฟฟาโกลว พลังงาน และโรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 1 และโรงไฟฟาบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จํากัด เปนตน 

2) โรงไฟฟาพลังน้ํา 

  โรงไฟฟาที่ใชน้ําจากเขื่อนซึ่งมีการเก็บน้ําใหมีระดับอยูในที่สูงจนมีปริมาณน้ําและพลังเพียงพอที่จะ
นํามาหมุนเครื่องกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งอยูในโรงไฟฟา กําลังการผลิตติดตั้งและพลังงานไฟฟา
ที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาประเภทนี้จะเพิ่มเปนสัดสวนโดยตรงกับแรงดันและปริมาณน้ําที่ไหลผานเครื่อง
กังหันน้ํา 

  โรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก โรงไฟฟาเขื่อนภูมิพล โรงไฟฟาเขื่อนสิริกิต์ิ โรงไฟฟาเขื่อนศรีนครินทร 
โรงไฟฟาเขื่อนอุบลรัตน โรงไฟฟาเขื่อนสิรินธร โรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ โรงไฟฟาเขื่อนหวยเฮาะ 
โรงไฟฟาเขื่อนน้ําเทิน-หินบุน และโรงไฟฟาน้ํางึม 2 เปนตน 
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3) โรงไฟฟากังหันกาซ 

  โรงไฟฟาที่ใชกังหันกาซเปนเครื่องตนกําลัง ซึ่งไดพลังงานจากการเผาไหมของสวนผสมระหวางกาซ
ธรรมชาติกับอากาศความดันสูง (Compressed Air) จากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ในหองเผาไหม 
(Combustion Chamber) เกิดเปนไอรอนที่ความดันและอุณหภูมิสูงไปขับดันใบกังหันเพลากังหันไปขับ 
เครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา 

 โรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก โรงไฟฟาหนองจอก โรงไฟฟาลานกระบือ โรงไฟฟาสุราษฎรธานี 
โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 โรงไฟฟากังหันกาซไทรนอย และโรงไฟฟาสุวรรณภูมิ เปนตน 
 

4) โรงไฟฟาเครื่องยนตกาซ 

  โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โดยมีเครื่องยนตกาซ (Gas Engine) จะใหประสิทธิภาพใน
การผลิตพลังงานคอนขางสูง เนื่องจากเครื่องยนตกาซเดินเครื่องไดงาย ไมตองอาศัยที่มีความดันสูง จึงไม
จําเปนตองติดตั้งระบบเพิ่มความดันกาซ (Gas Compressor) อีกทั้ง สามารถเรงกําลังการผลิตไดเร็วและ
อุณหภูมิของกาซที่สงเขาระบบไมมีผลตอเครื่องยนตมากนัก จึงไมตองติดตั้งระบบลดอุณหภูมิกาซ (Chiller) 

  โรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก โครงการเพิ่มคาทรัพยากรแหลงประดูเฒา-เอ โครงการเพิ่มคาทรัพยากร
แหลงประดูเฒา-เอ สวนขยาย และ โครงการเพิ่มคาทรัพยากรแหลงเสาเถียร-เอ เปนตน 

 
5) โรงไฟฟาดีเซล 

  โรงไฟฟาพลังความรอนประเภทหนึ่งซึ่งใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง โดยมีหลักการทํางานคลายกับ
เครื่องยนตดีเซลในรถยนต โดยอาศัยการสันดาปของน้ํามันดีเซลที่ถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบของ
เครื่องยนตที่ถูกอัดอากาศจนมีอุณหภูมิสูงที่เรียกวาจังหวะอัด ในขณะเดียวกันน้ํามันดีเซลที่ถูกฉีดเขาไปจะ
ทําการสันดาป กับอากาศที่มีความรอนสูงเกิดการระเบิด ดันลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปเพลาขอเหว่ียง ซึ่งตอกับ
เพลาของเครื่องยนตที่ตอกับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา เกิดการเหนี่ยวนําไดไฟฟา 

  โรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก โรงไฟฟาหนองจอก โรงไฟฟาแมฮองสอน และโรงไฟฟาสุราษฎรธานี เปน
ตน 

6) โรงไฟฟาอื่นๆ ไดแก โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม 

6.1 โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพ 

  โรงไฟฟาที่นําพลังงานจากแหลงน้ําพุรอนใตพิภพที่มีอุณหภูมิสูงจนสามารถที่จะนํามาทําการ
ผลิตพลังงานไฟฟาได โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพจะมีการเจาะหลุมที่มีน้ํารอนอุณหภูมิสูง
เพื่อผลิตน้ํารอน น้ํารอนจะถูกปมน้ําดูดเขาถังตมไอน้ําแลวสงเขาไปขับดันเครื่องกังหันไอน้ํา เครื่อง
กําเนิดไฟฟาที่ตออยูกับเครื่องกังหันไอน้ําก็จะหมุนไปดวยและผลิตพลังงานไฟฟาออกมา 

  โรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพฝาง เปนตน 
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6.2 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

  โรงไฟฟาที่นําพลังงานแสงอาทิตยมาเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาดวยอุปกรณที่เรียกวาเซลล
แสงอาทิตย โดยการนําสารกึ่งตัวนํา เชน ซิลิคอน นํามาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรผลิตใหเปน
แผนบางบริสุทธิ์ และในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผนเซลล รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงาน ที่
เรียกวา Photon จะถายเทพลังงานใหกับ Electron ในสารกึ่งตัวนํา จนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดด
ออกมาจากแรงดึงดูดของ Atom และสามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ ดังนั้นเมื่อ Electron มีการเคลื่อนที่
ครบวงจร ก็จะทําใหเกิดไฟฟากระแสตรงขึ้น 

  โรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบริษัท โซลารตา จํากัด 
โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบริษัท โซลาร เพาเวอร (โคราช 3) จํากัด โครงการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยบริษัท โซลาร เพาเวอร (โคราช 4) จํากัด โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
บริษัท โซลาร เพาเวอร (โคราช 7) จํากัด โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตย ผาบอง โรงไฟฟาบริษัท 
นครราชสีมา โซลาร จํากัด โรงไฟฟาบริษัท บางเขนชัย จํากัด และโรงไฟฟาบริษัท เชียงราย โซลาร 
จํากัด เปนตน 

6.3 โรงไฟฟาพลังงานลม 

   โรงไฟฟาที่นําพลังงานลมมาใชผลิตไฟฟา โดยการใชกังหันลมซึ่งเปนอุปกรณที่ถูกนํามาใช
เปลี่ยนพลังงานจลนของกระแสลมและเปลี่ยนใหเปนพลังงานกล จากนั้นจึงนําพลังงานกลมาใช
ประโยชน 

   โรงไฟฟาประเภทนี้ไดแก โรงไฟฟากังหันลมแหลมพรหมเทพ โครงการผลิตไฟฟาพลังงาน
ลมเขาคอ โครงการผลิตไฟฟาพลังงานลมหวยบง 2 และ โครงการผลิตไฟฟาพลังงานลมหวยบง 3 เปน
ตน 

เมื่อพิจารณาสัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาจําแนกตามประเภทโรงไฟฟาตามรายงานไฟฟาของประเทศไทยป 
2545 ถึง ป 2554 นั้น โรงไฟฟาที่มีสัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก 1)โรงไฟฟาพลังความรอนรวมมี
สัดสวนเฉลี่ยรอยละ 63 2) โรงไฟฟาพลังความรอนมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 31 และ3)โรงไฟฟาพลังน้ํามีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 5 

 
รูปแสดง สัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยของระบบจําแนกตามประเภทโรงไฟฟา ป 2545 – 2554 

พลังความรอน
รวม
63%

พลังความรอน
31%

พลังน้ํา
5%

ประเภทอื่น
1%

  
 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 54 

ตาราง การผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยและสัดสวนเฉลี่ยของระบบจําแนกตามประเภทโรงไฟฟา ป 2545 - 2554 

ประเภทโรงไฟฟา 
การผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 1/ สัดสวนเฉลี่ย 

(ลานหนวย) (รอยละ) 
1 พลังความรอนรวม 86,378 62.76 
2 พลังความรอน 43,231 31.41 
3 พลังน้ํา 7,081 5.15 
4 ประเภทอื่น2/ 936 0.68 

รวม 137,626 100.00 
ที่มา :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.dede.go.th) 
หมายเหตุ : 1/ ไมรวมผูผลิตพลังงานควบคุมที่ผลิตไฟฟาใชเอง 
 2/ โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาเครื่องยนตกาซ โรงไฟฟาดีเซล โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตภิภพ โรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย และโรงไฟฟาพลังงานลม 
 
สําหรับประเภทโรงไฟฟาซึ่ง CKP ถือหุนอยูจะมาจากแหลงพลังงานไฟฟาประเภทตาง ๆดังนี้ 1) โรงไฟฟาพลังน้ํา

ซึ่งดําเนินธุรกิจโดยบริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด  2) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งจัดเปนประเภทโรงไฟฟาอื่นๆดําเนิน
ธุรกิจโดย บริษัท นครราชสีมา โซลาร จํากัด บริษัท บางเขนชัย จํากัด และบริษัท เชียงราย โซลาร จํากัด และ 3) โรงไฟฟา
พลังความรอนรวมซึ่งดําเนินธุรกิจโดยบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 

เนื่องจากความตองการใชพลังงานไฟฟาในอดีตที่ผานมามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตองเพ่ิมกําลังการ
ผลิตพลังไฟฟาเพิ่มขึ้นเชนกัน จากขอมูลสถิติกําลังผลิตไฟฟารวมและความตองการไฟฟาสูงสุดของ กฟผ. ซึ่งเปนขอมูล ณ 
วันที่มีความตองการไฟฟาสูงสุด ต้ังแตป 2545 จนถึง เดือน พฤศจิกายน 2555 พบวา กฟผ. ตองจัดใหมีจํานวนกําลังผลิต
ไฟฟารวมสูงกวาจํานวนความตองการไฟฟาสูงสุดเสมอ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงและเพียงพอของพลังงานไฟฟา  

จากขอมูลสถิติที่กลาวมาขางตน พบวา ในป 2545 กําลังผลิตไฟฟารวมและความตองการไฟฟาสูงสุดมีจํานวน 
23,755 เมกะวัตต และ16,681 เมกะวัตต ตามลําดับ และในป 2555 พบวา กําลังผลิตไฟฟารวมและความตองการไฟฟาสูงสุด
มีจํานวน 32,290.22 เมกะวัตต และ 26,121 เมกะวัตต ตามลําดับ และพบวา ในชวงเวลาดังกลาวอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
กําลังผลิตไฟฟารวมและความตองการไฟฟาสูงสุดมีอัตรารอยละ 3.59 และ รอยละ 4.56 ตามลําดับ  
 

รูปแสดง สถิติกําลังการผลิตไฟฟารวมและความตองการไฟฟาสูงสุด ป 2545 – 2555 
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เมกะวตัต ความตองการไฟฟาสูงสุด กําลังผลิตไฟฟารวม

 
ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (www.egat.co.th), ขอมูล ณ วันที ่7 มกราคม 2556 
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จากกําลังการผลิตไฟฟา  เดือนกันยายน 2555 ซึ่งมีจํานวนกําลังผลิตไฟฟา 32,200 เมกะวัตต สามารถแสดงรายชื่อ
ผูผลิตไฟฟาที่จําหนายเขาระบบใหแก กฟผ. ไดดังนี้ 

 

โรงไฟฟา 
กําลังการผลติ  สัดสวน  

เช้ือเพลิง 
(เมกะวัตต) (รอยละ) 

1 กําลังผลิตติดตั้งรวมของ  กฟผ. 15,010 46.61 น้ํามันเตา  กาซธรรมชาติ  น้ํามันดีเซล  
ลิกไนต 

2 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด 3,481 10.81 กาซธรรมชาติ, น้ํามันเตา 
3 บริษัท กัลฟเพาเวอรเจนเนอเรชั่น จาํกัด 1,468 4.56 กาซธรรมชาติ 
4 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากดั 1,400 4.35 กาซธรรมชาติ 
5 บริษัท บีแอลซีพ ีเพาเวอร จาํกัด 1,346 4.18 ถานหิน 
6 บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 1,175 3.65 กาซธรรมชาติ 
7 บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 748 2.32 กาซธรรมชาติ, น้ํามันเตา 
8 บริษัท โกลว ไอพพีี จํากดั 713 2.21 กาซธรรมชาติ 
9 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จาํกัด 700 2.18 กาซธรรมชาติ 

10 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากดั 700 2.18 กาซธรรมชาติ 
11 บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด 660 2.05 ถานหิน 
12 บริษัท อิสเทิรน เพาเวอร แอนด อิเล็คตริค จํากัด 350 1.09 กาซธรรมชาติ 
13 ผูผลิตรายเล็ก (Firm) 2,264 7.03 น้ํามันเตา, กาซธรรมชาต,ิ ถานหิน 
14 ตางประเทศ 1/ 2,185 6.78 พลังน้ํา, สายเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย  

  รวมกําลังผลิตติดตั้งของทั้งประเทศ 32,200 100.00   
ที่มา :  กฟผ. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน, ขอมูลประจําเดือนกันยายน 2555 
หมายเหตุ 1/ เปนกําลังผลิต ณ จุดสงมอบ 

สําหรับกําลังการผลิตไฟฟารวมที่ไดจากโรงไฟฟาที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน ตามขอมูลของคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 พบวา มีจํานวนโรงไฟฟาทั้งสิ้น 1,377 แหง ซึ่งมีกําลังผลิตไฟฟารวมจํานวน 
33,652 เมกะวัตต ทั้งนี้ โรงไฟฟาแตละขนาดมีรายละเอียดสถานะและกําลังการผลิตไฟฟา ดังนี้ 

สถานะ4/ 
โรงไฟฟา IPP1/ โรงไฟฟา SPP2/ โรงไฟฟา VSPP3/ รวมโรงไฟฟาทั้งหมด 

โครงการ เมกะวัตต โครงการ เมกะวัตต โครงการ เมกะวัตต โครงการ เมกะวัตต 
ย่ืนคําขอแลวแตยังไมได
ตอบรบัซ้ือ 

- - 22 1,357 224 1,076 246 2,433 

ตอบรบัซ้ือแลวแตยังไมได
ลงนามใน PPA 

1 540 19 1,408 111 309 131 2,257 

ลงนามใน PPA แลวแตยัง
ไม COD 

3 3,860 21 1,746 569 3,026 593 8,632 

COD แลว 20 15,507 92 3,922 295 901 407 20,330 

รวม 24 19,907 154 8,433 1,199 5,312 1,377 33,652 

ที่มา:  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th), ขอมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 
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หมายเหตุ: 1/ IPP คือ ผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer) 
 2/ SPP คือ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer) ที่มีกําลังผลิตไมเกิน 90 เมกะวัตต โดยมหีลักวาตองใชระบบ 

โคเจนเนอเรชั่น  หรือใชพลังงานหมุนเวียน 
 3/ VSPP คือ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer) ที่มีกําลังผลิตไมเกิน 10 เมกะวัตต โดยมีหลักวาตอง

ใชระบบโคเจนเนอเรชั่น หรือ ใชพลังงานหมุนเวียน  
  4/ ไมรวมขอมูลของโรงไฟฟาซึ่งมีสถานะยกเลิกคํารองและยกเลิกสัญญา 

จากขอมูลกําลังการผลิตไฟฟารวมที่ไดจากโรงไฟฟาที่ดําเนินการโดยภาคเอกชนตามที่กลาวมาขางตน หาก
พิจารณาเฉพาะเจาะจงตามประเภทโรงไฟฟาซึ่ง CKP ไดถือหุน ไดแก โรงไฟฟาพลังความรอนรวม และ โรงไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กและผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก พบวา ภาคเอกชนเขาลงทุนในโรงไฟฟาขนาดเล็กและโรงไฟฟาขนาดเล็กมาก โดยมีโรงไฟฟาทั้งสิ้นจํานวน 
63 โครงการและมีกําลังผลิตไฟฟารวมจํานวน 3,635 เมกะวัตต (เฉพาะ SPP และ VSPP) ซึ่งมีรายละเอียดสถานะและกําลัง
การผลิตไฟฟา ดังนี้ 
 

สถานะ 1/ 
โรงไฟฟา SPP2/ โรงไฟฟา VSPP3/ รวม 

โครงการ เมกะวัตต โครงการ เมกะวัตต โครงการ เมกะวัตต 
ยื่นคําขอแลวแตยังไมไดตอบรับซื้อ 1 90 2 8 3 98 
ตอบรับซื้อแลวแตยังไมไดลงนามใน 
PPA 

10 708 - - 10 708 

ลงนามใน PPA แลวแตยังไม COD 16 1,424 9 - 25 1,424 
COD แลว 18 1,383 7 22 25 1,405 

รวม 45 3,605 18 30 63 3,635 
ที่มา:  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th), ขอมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 
หมายเหตุ: ขอมูลโรงไฟฟาถูกจัดประเภทขอมูลตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) คือ 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กและผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจัดเปนโรงไฟฟาระบบโคเนเนอเรชั่น 
1/  ไมรวมขอมูลของโรงไฟฟาซึ่งมีสถานะยกเลิกคํารองและยกเลิกสัญญา 
2/ SPP คือ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer) ที่มีกําลังผลิตไมเกิน 90 เมกะวัตต โดยมหีลักวาตองใชระบบโคเจน

เนอเรชั่น หรือใชพลังงานหมุนเวียน 
 3/ VSPP คือ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer) ที่มีกําลังผลิตไมเกิน 10 เมกะวัตต โดยมีหลักวาตองใช

ระบบโคเจนเนอเรชั่น หรือใชพลังงานหมุนเวียน  
 

และเมื่อพิจารณาเฉพาะโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย พบวา โรงไฟฟาประเภทนี้จะ
เปนโรงไฟฟาขนาดเล็กและขนาดเล็กมากเทานั้น โดยมีโรงไฟฟาทั้งสิ้นจํานวน 598 โครงการและมีกําลังผลิตไฟฟารวม
จํานวน 2,924 เมกะวัตต ทั้งนี้ โรงไฟฟาแตละขนาดมีรายละเอียดสถานะและกําลังการผลิตไฟฟา ดังนี้ 

สถานะ 1/ โรงไฟฟา SPP 2/ โรงไฟฟา VSPP 3/ รวมโรงไฟฟาทั้งหมด 

โครงการ เมกะวัตต โครงการ เมกะวัตต โครงการ เมกะวัตต 
ยื่นคําขอแลวแตยังไมไดตอบรับซื้อ 3 111 131 687 134 798 
ตอบรับซื้อแลวแตยังไมไดลงนาม
ใน PPA 

- - 27 63 27 63 

ลงนามใน PPA แลวแตยังไม COD 4 300 294 1,450 298 1,750 
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สถานะ 1/ โรงไฟฟา SPP 2/ โรงไฟฟา VSPP 3/ รวมโรงไฟฟาทั้งหมด 

โครงการ เมกะวัตต โครงการ เมกะวัตต โครงการ เมกะวัตต 
COD แลว 1 55 138 258 139 313 

รวม 8 466 590 2,458 598 2,924 
ที่มา : คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th), ขอมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 
หมายเหตุ: 1/ ไมรวมขอมูลของโรงไฟฟาซึ่งมีสถานะยกเลิกคํารองและยกเลิกสัญญา 
   2/  SPP คือ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer) ที่มีกําลังผลิตไมเกิน 90 เมกะวัตต โดยมหีลักวาตองใชระบบโคเจน

เนอเรชั่น หรือใชพลังงานหมุนเวียน 
 3/ VSPP คือ ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer) ที่มีกําลังผลิตไมเกิน 10 เมกะวัตต โดยมีหลักวาตองใช

ระบบโคเจนเนอเรชั่น หรือ ใชพลังงานหมุนเวียน  
 

จากขอมูลการใชพลังงานไฟฟาตั้งแตป 2545 จนถึงป 2554 ที่ผานมาซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบ
กับการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหการจัดหาพลังงานไฟฟา
เพื่อใหเพียงพอตอความตองการใชพลังงานไฟฟาของผูบริโภคนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนั้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 
สํานักนโยบายพลังงานและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานจึงไดปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 
2553-2573 (PDP 2010) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เพื่อใหกําลังผลิตไฟฟาของแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศมีความ
มั่นคงและเพียงพอ โดยสํานักนโยบายพลังงานและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานไดกําหนดกําลังผลิตไฟฟาใหมในชวงป 
2555-2573 รวมทั้งสิ้น ณ สิ้นป 2573 มีจํานวน 70,686 เมกะวัตต    ทั้งนี้ กําลังการผลิตไฟฟาสวนใหญมาจากโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวม มีจํานวนตามประมาณการ 31,119 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 44.02 ของกําลังการผลิตไฟฟา ณ สิ้นป 
2573 จํานวน 70,686 เมกะวัตต   ในขณะที่โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (ซึ่งเปนประเภทโรงไฟฟาของ NN2 BKC  NRS 
และ CRS) มีประมาณการกําลังผลิตไฟฟามากเปนลําดับที่ 2 มีจํานวนตามประมาณการ 20,546 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอย
ละ 29.07 ของกําลังการผลิตไฟฟา ณ สิ้นป 2573 และโรงไฟฟาพลังความรอนรวมประเภทโคเจนเนอเรชั่น (ซึ่งเปนประเภท
โรงไฟฟาของ BIC) มีประมาณการกําลังผลิตไฟฟาจํานวนตามประมาณการ 6,793 เมกะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 9.61 ของ
กําลังการผลิตไฟฟา ณ สิ้นป 2573 จํานวน 70,686 เมกะวัตต 

 

รูปแสดง ประมาณการกําลังการผลิตไฟฟาจําแนกตามประเภทโรงไฟฟา ป 2555 ถึง ป 2573 
 

-

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573

เมกะวัตต พลังความรอนรวม พลังความรอน

พลังงานหมุนเวยีน สายสงเชื่อมโยง (ไทย-มาเลเซีย)

 
ที่มา:  แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 เดือนมิถุนายน 2555 

สํานักงานนโบายพลังงานและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.eppo.go.th) 
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หมายเหตุ:  สายสงเชื่อมโยง (ไทย-มาเลเซีย) คือ การรับซื้อพลังงานไฟฟาจากมาเลเซียโดยการเชื่อมโยงระบบสายสงทางภาคใตของ
ไทยเขากับระบบสายสงทางภาคเหนือของมาเลเซียและจายไฟฟาแบบกระแสตรง เนื่องจากระบบไฟฟาของไทยใชระบบ
อเมริกา (115 กิโลโวลต)ในขณะที่มาเลเซียใชระบบอังกฤษ (130 กิโลโวลต) 

 พลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังลม พลังน้ํา (ในประเทศและรับซื้อจากตางประเทศ) ชีวมวล กาซ
ชีวภาพ และขยะ 

นอกจากการวางแผนดานกําลังการผลิตไฟฟาแลว ตาม PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ตามที่ไดกลาวมาขางตน 
สํานักนโยบายพลังงานและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ยังไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับซื้อพลังงานไฟฟาจาก
ตางประเทศอีกดวย โดยกําหนดสัดสวนใหรับซื้อไดไมเกินรอยละ 15 และไดบรรจุโครงการที่มีความชัดเจนในอนาคตที่มี
การลงนาม Tariff MOU เรียบรอยแลว 

สําหรับโครงการที่รัฐบาลไทยไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ไปแลวน้ันเปนการรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว 
สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชานจีน ทั้งนี้ ประเทศไทยไดมีแผนรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน 5 ประเทศซึ่งไดแก 
3 ประเทศที่ไดกลาวไปแลวขางตน สวนอีก 2 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย และ กัมพูชาโดยทั้งหมดอยูในแผนความรวมมือดาน
พลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบานซึ่งมีรายละเอียดสําคัญดังตอไปนี้ 

 

การรับซื้อไฟฟาจากสปป.ลาว  

ประเทศไทยไดลงนามบันทึกความเขาใจที่จะรับซื้อไฟฟาจาก สปป. ลาว จํานวน 7,000 เมกะวัตต ภายในป 2558 
ทั้งนี้   ในป 2554 ประเทศไทยไดรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว แลวจํานวน 1,909 เมกะวัตต และมีไฟฟาสวนที่มีแผนจะรับซื้อ
ในอนาคตอีกจํานวน 4,012 เมกะวัตต รวมเปนกําลังผลิตไฟฟาตามสัญญาทั้งสิ้นจํานวน 5,921 เมกะวัตต ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

ชื่อโครงการ 
สถานะ 

เชื้อเพลิง 
กําลังผลิตไฟฟาตามสัญญา 

โครงการ (เมกะวัตต) 
1 เทิน-หินบุน COD พลังน้ํา 220 
2 หวยเฮาะ COD พลังน้ํา 126 
3 น้ําเทิน 2 COD พลังน้ํา 948 
4 น้ํางึม 2 COD พลังน้ํา 1/615 
5 เทิน-หินบุน สวนขยาย PPA พลังน้ํา 220 
6 หงสาลิกไนต เครื่องที่ 1-3 PPA ลิกไนต 1,473 
7 ไซยะบุรี PPA พลังน้ํา 1,220 
8 น้ํางึม 3 MOU พลังน้ํา 440 
9 เซเปยน MOU พลังน้ํา 390 
10 น้ําเงี้ยบ MOU พลังน้ํา 269 

รวม 5,921 
ที่มา:  รายงานประจําป 2554 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
หมายเหตุ: COD หมายถึง โครงการที่จายไฟฟาเขาระบบแลว 
 PPA หมายถึง โครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวและอยูระหวางการดําเนินการ 
 MOU หมายถึง โครงการที่ลงนามบันทึกความเขาใจแลวแตยังไมมีสัญญาซื้อขายไฟฟา 
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 1/ จากขอมูลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยระบุกําลังการผลิตไฟฟาไว 597 เมกะวัตต  ปจจุบันกําลังการผลิตไฟฟา
ของของ NN2 มีกําลังการผลิตไฟฟาเทากับ 615 เมกะวัตต 

ขอมูลตามรายงานประจําป 2554 ไมไดรวมการรับซื้อไฟฟาจากโครงการน้ํางึม 1 เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยกับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวมีลักษณะการซื้อขายไฟฟาเปนการแลกเปลี่ยน ดังนั้นเมื่อคํานวณ
จํานวนการซื้อขายไฟฟาสุทธิ พบวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูขายไฟฟาใหกับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว 

 

การรับซื้อไฟฟาจากประเทศสหภาพพมา  
ประเทศไทยไดลงนามบันทึกความเขาใจที่จะรับซื้อไฟฟาจาก สหภาพพมา จํานวน 1,500 เมกะวัตต ภายในป 

2553 ทั้งนี้ ประเทศไทยไดรับซื้อไฟฟาจากสหภาพพมาแลวจํานวน 369 เมกะวัตต โดยกําลังผลิตไฟฟาที่ไดจากการรับซื้อ
ไฟฟาดังกลาวเปนกําลังผลิตไฟฟาจากโครงการมาย-กก    อยางไรก็ตามประเทศไทยและสหภาพพมาไดมีการลงนามใน
บันทึกความเขาใจความรวมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อโครงการ 
สถานะ 

เชื้อเพลิง 
กําลังผลิตไฟฟาตามสัญญา 

โครงการ (เมกะวัตต) 

1 สาละวินตอนบน พัฒนา พลังน้ํา 4,000 

2 สาละวินตอนลาง พัฒนา พลังน้ํา 500 

3 ตะนาวศรี พัฒนา พลังน้ํา 600 

รวม 5,100 
ที่มา:  ขอมูลความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 โดยกองสนเทศเศรษฐกิจ  

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศไทย 
หมายเหตุ: พัฒนา หมายถึง โครงการที่รัฐบาลทั้งสองประเทศไดลงนามในบันทึกความเขาใจความรวมมือในการพัฒนาโครงการแลว 

 
การรับซื้อไฟฟาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ประเทศไทยไดลงนามบันทึกความเขาใจที่จะรับซื้อไฟฟาจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3,000 เมกะวัตต 
ภายในป 2560 โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเปนผูคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมเสนอแกประเทศไทยตอไป 
ที่มา:  ขอมูลความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 โดยกองสนเทศเศรษฐกิจ  

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศไทย 
การรับซื้อไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย  

กฟผ.และการไฟฟามาเลเซีย ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา จํานวน 80 เมกะวัตต โดยเชื่อมผานระบบสง 115 
กิโลโวลต และสัญญาซื้อขายไฟฟาเพิ่มเติมจํานวน 330 เมกะวัตต ซึ่งเปนลักษณะ Bulk Energy 
ที่มา:  ขอมูลความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 โดยกองสนเทศเศรษฐกิจ  

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศไทย 
การรับซื้อไฟฟาจากประเทศกัมพูชา 

แมวาไทยและกัมพูชา จะไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจเรื่องการรับซื้อไฟฟาระหวางกันแลว   แตในบันทึก
ความเขาใจดังกลาวยังมิไดระบุถึงปริมาณการซื้อขายไฟฟา    อยางไรก็ตาม กฟผ. และการไฟฟากัมพูชาไดลงนามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา   โดยประเทศไทยจะขายไฟฟาใหกับกัมพูชาในจังหวัดเสียมราฐและพระตะบอง จํานวน 20 - 30 เมกะวัตต 
นอกจากนี้ ยังไดมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสตรึงนัม จํานวน 120 เมกะวัตต 
และโครงการโรงไฟฟาเกาะกงในกัมพูชา จํานวน 3,660 เมกะวัตต ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 
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ความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบานที่กลาวมาขางตนนี้ โดยสวนใหญจะเปนพลังงานไฟฟาที่ได
จากพลังงานหมุนเวียน ประกอบกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 
ไดมีประมาณการกําลังผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตามประเภทเชื้อเพลิง โดยประเภทเชื้อเพลิงที่มีประมาณการกําลังการ
ผลิตสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก 1) โรงไฟฟาพลังน้ํา 2) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และ 3) โรงไฟฟาชีวมวล 
ที่มา:  ขอมูลความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 โดยกองสนเทศเศรษฐกิจ  

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศไทย 

รูปแสดง ประมาณกําลังผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนจําแนกตามประเภทเชื้อเพลิง 
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เมกะวตัต แสงอาทิตย พลังลม พลังน้ํา ชีวมวล อื่นๆ

 
ที่มา :  แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 เดือนมิถุนายน 2555 

สํานักงานนโบายพลังงานและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.eppo.go.th),  
หมายเหตุ : เชื้อเพลงิประเภทอื่นๆ ไดแก กาซชีวภาพ ขยะ และพลังงานรูปแบบใหม 

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานไดกําหนดนโยบายเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน  การสงเสริมใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป และการ
สงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพดวยการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) และยังไดมี
แผนการลดการพึ่งพาและการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิง
สําหรับการผลิตไฟฟา  ดวยการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน 10 ป พ.ศ. 2555-2564 
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021)   เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ และเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ  

พลังงานทดแทนที่กลาวมาขางตนนี้ AEDP 2012 – 2021 ไดแบงกลุมของพลังงานทดแทนออกเปน 4 กลุม ดังนี้  
1) พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟา 2) พลังงานรูปแบบใหมเพื่อการผลิตไฟฟา 3) พลังงานทดแทนในภาคขนสง และ  
4) พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตความรอน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะพลังงานเพื่อการผลิตไฟฟา ตาม AEDP 2012 – 
2021 ไดระบุประเภทของพลังงานพรอมทั้งระบุเปาหมายการผลิตของพลังงานแตละประเภท ดังนี้ 
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ประเภทของพลังงานเพื่อการผลิตไฟฟา 

พลังงานทดแทน พลังงานรูปแบบใหม 

1. พลังงานแสงอาทิตย: 2,000 เมกะวัตต 
1. พลังงานความรอนใตพิภพ: 1 เมกะวัตต 

2. พลังงานลม: 1,200 เมกะวัตต 

3. พลังงานน้ํา: 1,608 เมกะวัตต 2. พลังงานจากคลื่นและกระแสน้ําทะเล: 2 
เมกะวัตต 4. พลังงานจากขยะ: 160 เมกะวัตต 

5. ชีวมวล: 3,630 เมกะวัตต 3. พลังงานไฮโดรเจนและระบบสะสม
พลังงาน: ไมระบุ 6. กาซชีวภาพ: 600 เมกะวัตต 

ที่มา:  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน 10 ป พ.ศ. 2555-2564 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
(www.dede.go.th) 

 
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 

จากขอมูลผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 
พบวา มีผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟาในทุกประเภทเชื้อเพลิงจํานวน 373 ราย ซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟารวม 40,928  
เมกะวัตต เมื่อพิจารณารวมกับขอมูลการใชและการจัดหาพลังงานไฟฟาของระบบซึ่งมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องจาก
อดีตจนถึงปจจุบัน และแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2555 – 2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ไดมีการพยากรณ
ความตองการไฟฟาและประมาณกําลังผลิตพลังงานไฟฟาในอนาคตซึ่งยังคงมีแนวโนมที่สูงขึ้นโดยพยากรณตามการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย ป 2554 – 2557 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2554 เมื่อพิจารณาขอมูลดังกลาวแลวจึงมีความเปนไปไดที่ธุรกิจการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาประเภทตางๆ และ
ทุกแหลงที่มาของพลังงานจะมีการขยายตัวและมีโอกาสการเติบโตคอนขางมาก  

ปจจุบันพลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานที่ไดรับความสนใจในการนํามาใชประโยชนมากขึ้น เนื่องจากเปน
แหลงพลังงานธรรมชาติซึ่งสามารถนําพลังงานมาใชไดไมมีหมด ดังนั้น ไมมีคาใชจายในเรื่องของเชื้อเพลิง ประกอบกับ
แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน 10 ป พ.ศ. 2555 – 2564 ซึ่งมีเปาหมายที่จะผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนเพื่อทดแทนการใชพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและการนําเขาน้ํามัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตมีกําลัง
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของกําลังการผลิตไฟฟาจากทุกแหลงที่มาของพลังงาน จึง
อาจกลาวไดวายังมีโอกาสในอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนอีกเปนเทาตัว  

อยางไรก็ตาม แมการเขามาในอุตสาหกรรมผูผลิตพลังงานไฟฟาจะมีโอกาสมากขึ้น แตดวยการกอสรางโรงไฟฟา
ตองใชเงินลงทุนจํานวนมากอีกทั้งผูดําเนินการตองมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน สิ่งเหลานี้จึงอาจเปนขอจํากัดสําหรับผู
ที่จะเขามาลงทุนที่ไมมีศักยภาพเพียงพอ 

 
แนวโนมการแขงขันของการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังน้ํา 

ขอมูลของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 พบวา ผูไดรับใบอนุญาตผลิตไฟฟา
จากพลังน้ํา มีจํานวนทั้งสิ้น 25 รายและมีขนาดกําลังการผลิตรวม 3,457.48 เมกะวัตต ในขณะที่การประมาณการกําลังการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําเพื่อใหเพียงพอตอความตองการในอนาคตตาม PDP 2010 (พ.ศ. 2555 – 2573) ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนมีจํานวน 11,127 เมกะวัตต จึงเปนโอกาสแกผูผลิตไฟฟาเดิมและผูที่จะเขามาเปนผลิตไฟฟารายใหม 
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เนื่องจากกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังน้ําที่ผลิตไดในปจจุบันยังมีปริมาณเพียง 1 ใน 3 ของประมาณการกําลังการผลิตไฟฟา
จากพลังน้ําในอนาคต 

อยางไรก็ตาม จากขอมูลการลงทุนในโรงไฟฟาพลังน้ําของ NN2 ใชเงินลงทุนประมาณ 30,000 ลานบาท หรือ
ประมาณ 50 ลานบาทตอกําลังการผลิต 1 เมกะวัตต เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนตอเมกะวัตตระหวางโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยและโรงไฟฟาพลังน้ํา พบวา การลงทุนตอเมกะวัตตของโรงไฟฟาพลังน้ําจะใชเงินลงทุนนอยกวา แตเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมการจะเขามาดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังน้ําตองใชเงินลงทุนสูงกวามาก เนื่องจากตองมีการกอสราง
เขื่อนขนาดใหญเพื่อเก็บกักน้ําซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตพลังงานไฟฟา อีกทั้ง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ใชระยะเวลายาวนาน และยังตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมอีกดวย การสรางเขื่อนขนาดใหญตองใชพ้ืนที่จํานวนมากซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนซึ่งอาจจะอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ที่จะทําการสรางเขื่อน รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบบริเวณพื้นที่ดังกลาว จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนอุปสรรคที่สําคัญในการเขามาในธุรกิจผลิตพลัง
ไฟฟาดวยพลังน้ํา 

เนื่องดวยโรงไฟฟาพลังน้ํา NN2 มีสถานที่ต้ังโรงไฟฟาอยูที่ สปป.ลาว ดังนั้น การที่ กฟผ. รับซื้อพลังงานไฟฟา
จากโรงไฟฟาพลังน้ํา NN2 จึงถือเปนการรับซื้อจากตางประเทศ ซึ่งตาม PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ไดกําหนดไววา
กําลังผลิตไฟฟาใหมในชวงป 2555 – 2573 จะเปนกําลังผลิตไฟฟาจากการรับซื้อจากตางประเทศจํานวน 6,858 เมกะวัตต 
และเมื่อพิจารณาเฉพาะการรับซื้อพลังงานไฟฟาจากตางประเทศซึ่งไดจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตาม PDP 2010 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3 ไดกําหนดไวที่จํานวน 5,099 เมกะวัตต ประกอบกับเมื่อพิจารณาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําที่มีสัญญาซื้อ
ขายไฟฟาและมีการลงนามบันทึกความเขาใจตามรายงานประจําป 2554 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีจํานวน 
2,539 เมกะวัตต เทากับวา มีความตองการกําลังการผลิตไฟฟาเหลืออีกจํานวน 2,560 เมกะวัตตที่จะเปนโอกาสในการเปน
ผูผลิตไฟฟาซึ่งมีที่ต้ังโรงไฟฟาในตางประเทศ 

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานและบอแรของรัฐบาล สปป ลาว ไดศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาจากพลังน้ําที่มีศักยภาพใน 
สปป. ลาว จะมีกําลังการผลิตไฟฟารวมประมาณ 26,500 เมกะวัตต และในปจจุบันนี้มีโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําตางๆที่อยู
ใน สปป  ลาว ในทุกสถานะซึ่งไดแก Operational, Under Construction, Planning Stage (PDA Stage) และ Feasibility Stage 
(MOU Stage) ตามรายงานไฟฟาของกระทรวงพลังงานและบอแร เมื่อเดือน สิงหาคม 2555 มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 
20,910 – 21,230 เมกะวัตต จึงทําใหเห็นโอกาสในการเขาไปลงทุนในโรงไฟฟาพลังน้ําในกําลังการผลิตไฟฟาสวนที่เหลือ
อีกประมาณ 5,270 – 5,590 เมกะวัตต 

 
แนวโนมการแขงขันของธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  

จากขอมูลของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 พบวา ผูไดรับใบอนุญาตผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย มีจํานวนทั้งสิ้น 63 รายและมีขนาดกําลังการผลิตรวม 348.39 เมกะวัตต ในขณะที่การ
ประมาณการกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหเพียงพอตอความตองการในอนาคตตาม PDP 2010 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3 และ AEDP 2012 – 2021 เมื่อสิ้นสุดแผนมีจํานวน 3,940 เมกะวัตต และ 2,000 เมกะวัตต ตามลําดับ จึงเปน
โอกาสแกผูผลิตไฟฟาเดิมและผูที่จะเขามาเปนผลิตไฟฟารายใหม เนื่องจากกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่
ผลิตไดในปจจุบันยังมีปริมาณนอยกวาประมาณการกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในอนาคตอีกหลายเทาตัว 

อยางไรก็ตาม จากขอมูลการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ NRS BKC และ CRS ซึ่งใชเงินลงทุน
ประมาณ 100 ลานบาทตอกําลังการผลิต 1 เมกะวัตต แมวาในอนาคตตนทุนของวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆที่ใชในการ
กอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะมีแนวโนมลดต่ําลง เนื่องจากการพัฒนาและกาวหนาของเทคโนโลยี แตดวยการ
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ลงทุนที่ตองใชเงินจํานวนมาก การใชพ้ืนที่จํานวนมากสําหรับการกอสรางโรงไฟฟา ดังนั้น โอกาสที่จะเขามาดําเนินธุรกิจ
ผลิตไฟฟาจึงไมมากนัก เวนแตผูที่มีศักยภาพในดานเงินลงทุนจะมีอุปสรรคลดลงหากตองการเขามาดําเนินธุรกิจโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย 

ทั้งนี้ แมผูที่ตองการเขามาในธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจะมีเงินลงทุนจํานวนมาก แตการเขามาใน
ธุรกิจนี้จะตองผานขั้นตอนอีกหลายประการซึ่งอาจตองใชระยะเวลาในการดําเนินการคอนขางนาน อาทิเชน การศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ การไดรับใบอนุญาตการผลิตไฟฟา ความพรอมในทางดานเทคโนโลยีและการไดรับการสงเสริม
การลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เปนตน 

อีกทั้ง การไฟฟาสวนภูมิภาคไดประกาศหยุดรับคํารองขอขายไฟฟาสําหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตยตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ที่ผานมาแลว 

แมวาการเขามาเปนผูผลิตไฟฟารายใหมจะมีอุปสรรคอยูหลายประการ แตก็มีสิ่งที่จะเปนแรงจูงใจใหมีผูสนใจเขา
มาผลิตไฟฟารายใหมอีกหลายประการเชนกัน อาทิเชน 

ประการที่ 1 คือ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ระบุวา ผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตยจะไดรับคาสวนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟา (Adder) อัตรา 6.50 บาทตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ป สําหรับกรณียื่นคํารองขายไฟฟาแลว  แตยังไมไดรับการ
พิจารณารับซื้อไฟฟา ณ วันที่มีมติเห็นชอบ 

ประการที่ 2 คือ การมีโอกาสไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งจะทําให
กิจการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการเปนระยะเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมี
รายได และภายหลังจากระยะเวลา 8 ปดังกลาว กิจการจะไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 50 ของ
อัตราปกติ เปนระยะเวลา 5 ป เปนตน 

ประการที่ 3 คือ การมีโอกาสที่จะไดรับรายไดจากการขายคารบอนเครดิต ซึ่งคารบอนเครดิต หมายถึง ปริมาณ
กาซเรือนกระจกที่สามารถลดไดจากการดําเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: “CDM”) 
ซึ่งผูประกอบการพลังงานสะอาดจะตองขอขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการ CDM และขอใบรับรองการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก หรือที่เรียกวา Certified Emission Reductions (“CERs”) จากนั้นผูประกอบการจึงสามารถเสนอขาย CERs ตอ
ประเทศที่พัฒนาแลว พลังงานแสงอาทิตยเปนหนึ่งในพลังงานสะอาดที่ชวยลดปริมาณกาซเรือนกระจกได อยางไรก็ตาม 
ขั้นตอนซึ่งตองดําเนินการกอนจะขายคารบอนเครดิตนั้นตองใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 – 2 ป  

จากแรงจูงใจตางๆที่กลาวมาขางตนนี้ สําหรับ NRS  BKC และ CRS ไดรับคาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) 
อัตรา 8 บาทตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ป เนื่องจากไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาเรียบรอยแลวกอนวันที่มีมติปรับลดคาสวน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟาและยังไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI)  
 
แนวโนมการแขงขันของธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังความรอนรวม  

ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) ไดสงเสริมใหมีการผลิตไฟฟา
อยางมีประสิทธิภาพดวยระบบพลังความรอนรวม  ซึ่ง PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ไดประมาณการกําลังผลิตไฟฟา
ใหมสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในชวงป 2555 – 2573 จํานวน 31,927 เมกะวัตต  
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ทั้งนี้ กําลังผลิตไฟฟาใหม ชวงป 2555 – 2562 สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมซึ่งมีแผนดําเนินงานที่ชัดเจน
แลวมีจํานวน 11,658 เมกะวัตตเทานั้น ยังคงเหลือกําลังการผลิตไฟฟาที่ตองจัดหามาใหครบถวนตามแผนอีก 20,269  
เมกะวัตต  

จากขอมูลที่กลาวมาขางตนนี้ประกอบกับขอมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่เขาลงทุนโดยภาคเอกชน
ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 มีจํานวนกําลังผลิตไฟฟารวม 3,635 เมกะวัตต ดังนั้น
เมื่อนําขอมูลทั้ง 2 สวนมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นไดวากําลังการผลิตไฟฟาจากพลังความรอนรวมที่ผลิตไดในปจจุบันยังมี
ปริมาณเพียง 1 ใน 6 ของประมาณการกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังความรอนรวมในอนาคต จึงเปนโอกาสสําหรับผูผลิต
ไฟฟารายเดิมและผูที่จะเขามาเปนผูผลิตไฟฟารายใหมเพิ่มมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม จากขอมูลการลงทุนในโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC ที่ใชเงินลงทุนประมาณ 5,400 ลาน
บาท หรือประมาณ 45 ลานบาทตอกําลังการผลิต 1 เมกะวัตต เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนตอเมกะวัตตกับโรงไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียน พบวา การลงทุนตอเมกะวัตตของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม จะใชเงินลงทุนนอยกวา แตเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมการเขามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง ใชเวลาในการกอสรางนานกวา  
และตองใชเทคโนโลยีในการกอสรางและควบคุมการผลิตไฟฟาที่ซับซอนมากกวาพลังงานหมุนเวียน 

อีกทั้ง การดําเนินธุรกิจในระยะยาวโรงไฟฟาพลังความรอนรวม จะมีตนทุนการผลิตไฟฟาที่สูงกวาเนื่องจาก
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไมมีคาใชจายในดานเชื้อเพลิง แตโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาจะมีตนทุนสวนหนึ่งผันแปรไปตามราคากาซธรรมชาติซึ่งมีแนวโนมที่ราคาจะปรับ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงอาจเปนอุปสรรคในการเขามาในธุรกิจผลิตพลังไฟฟาประเภทนี้ 

นอกจากนี้ เครือขายทอสงกาซเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการเติบโตของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
เนื่องจากโอกาสการเติบโตของการลงทุนในโรงไฟฟาพลังความรอนรวม จะเพิ่มขึ้นหากมีการขยายเครือขายทอสงกาซ
ธรรมชาติ   ตามขอมูลของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ในป 2554 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission 
Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 3,635 กิโลเมตร และระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution 
Pipeline) มีความยาวรวมประมาณ 883 กิโลเมตร ซึ่งระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเปนทอยอยเชื่อมตอจากระบบทอสง
กาซธรรมชาติไปยังลูกคาอุตสาหกรรม เพื่อจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมตางๆและเพื่อรองรับความ
ตองการใชกาซธรรมชาติที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ดังนั้น ผูที่ตองการเขามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาประเภทนี้ตองคํานึงถึงทําเลที่ต้ังของโรงไฟฟาใหอยูในบริเวณ
เครือขายทอสงกาซธรรมชาติ เนื่องจากการวางระบบทอกาซธรรมชาติและพื้นที่ที่ใชในการวางทอกาซธรรมชาติซึ่งจะเปน
แหลงที่มาของเชื้อเพลิงหลักที่ใชในการผลิตไฟฟาจะตองมีคาใชจายเพิ่มเติมตามระยะทางและพื้นที่ๆใชเพิ่มเติมอีกดวย 
ทั้งนี้ ตามขอมูลของ ปตท. พบวา ระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญอยูที่จังหวัดระยอง นครศรีธรรมราช 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระบุรี ขอนแกน พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี สงขลา และนนทบุรี เปนตน 

3.4   การจัดหาผลิตภัณฑ 

3.4.1   การผลิตและการใชกําลังการผลิต   

การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา  
NN2 เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ที่ต้ังอยูในสปป.ลาว   การผลิตไฟฟา

ดังกลาวจะใชวิธีการเปลี่ยนแปลงสถานะพลังงานของน้ําจากพลังงานศักยเปนพลังงานกลและพลังงานไฟฟา  โดยใชแรงดัน
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ของน้ําจากความสูงของระดับน้ําที่กักเก็บอยูเหนือเขื่อนเปนพลังงานในการหมุนกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อผลิต
ไฟฟา  

 เขื่อนของโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มีเปนลักษณะเปนเขื่อนแบบเก็บกัก โดยจะเก็บน้ําไวในอางเก็บน้ํา 
(Reservoir) เพื่อใชในการผลิตไฟฟา การกอสรางเขื่อนจะสรางใหระดับที่กักเก็บน้ําอยูสูงกวาโรงไฟฟา  เพื่อใหมีระดับน้ําที่
แตกตางกันมากนี้เมื่อถูกปลอยลงมาจะทําใหมีแรงดันที่สูง  โดยจะปลอยน้ําจากอางกักเก็บน้ําลงมาตามอุโมงคสงน้ําไปยัง
อาคารโรงไฟฟา  ซึ่งจะมีการควบคุมปริมาณน้ําที่ปลอยออกมาใหไดตามปริมาณที่ตองการ  ปริมาณน้ําที่ไหลลงมาตาม
อุโมงคสงน้ําจะมีแรงดันที่สูงซึ่งจะผลักดันใหใบพัดของเครื่องกังหันน้ํา (Turbine) หมุนดวยความเร็วสูง  เพลาของเครื่อง
กังหันที่ตอเขากับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) ก็จะหมุน  ทําใหเกิดการเหนี่ยวนําในเครื่องกําเนิดไฟฟา 
กอใหเกิดเปนกระแสไฟฟา 
 

 
สําหรับอาคารโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 จะติดตั้งเครื่องกังหันน้ําชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จํานวน 3 ชุดซึ่ง

เปนเครื่องกังหันที่ทํางานแบบแรงโต เหมาะสําหรับเขื่อนพลังน้ําที่มีระดับความสูงน้ําปานกลางอยางเชน เขื่อนของ
โรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 สวนเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) เปนเครื่องชนิด Synchronous จํานวน 3 ชุดๆละ 205 เมกะ
วัตต โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาไดรวมทั้งสิ้น 615 เมกะวัตต หรือคิดเปนผลิตไฟฟาปละ 2,310  ลานหนวย  

 นอกจากนี้ในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 จะมีผูเช่ียวชาญและผูชํานาญการทางดานการผลิตไฟฟา
พลังน้ํา จาก กฟผ.  โดย NN2 ไดวาจางบริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัด (“ราช-ลาว”) (เปนบริษัทยอยของ บริษัท ผลิตไฟฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว) เปนผูดําเนินการ
ในการผลิตและการเดินเครื่อง รวมถึงเปนผูบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณและเปนผูใหบริการงานบํารุงรักษาใหญใน
โรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2   โดยราช- ลาว ไดวาจาง กฟผ. ใหเปนผูรับชวงในการดําเนินการดังกลาว  ทั้งนี้เนื่องจาก กฟผ. 
เปนผูที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเขื่อนผลิตไฟฟาพลังน้ําในประเทศไทยเปนระยะเวลายาวนานกวา 
45 ป 

ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันวาการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มีคุณภาพและมีเสถียรภาพสูง สามารถสง
มอบไฟฟาไดตามปริมาณและเวลาที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ดังกลาว 
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ระบบสายสงไฟฟา 
 ไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 จะถูกสงผานทางสายไฟฟาแรงดันสูงโดยจะเชื่อมตอสายสงจาก
โรงงานไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ไปถึงสถานีไฟฟายอย (Sub Station) ที่บานนาบง สปป.ลาว โดยมีระยะทางหางจากเขื่อน 
พลังน้ํา น้ํางึม 2 ประมาณ 69 กิโลเมตร สายสงดังกลาวออกแบบใหใชสายสงขนาด 230 กิโลโวลต และขามแมน้ําโขงถึง
ชายแดนประเทศไทย ที่บริเวณสถานีไฟฟายอยบานจอมแจง ตําบลสีกาย  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีระยะทาง 26 
กิโลเมตร ดวยสายสงขนาด 500 กิโลโวลต   ทั้งนี้ NN2 ไดวาจาง EDL เปนผูดําเนินการและบํารุงรักษาระบบสาย
ไฟฟาแรงสูงที่ติดต้ังอยูใน สปป.ลาว   และตอเช่ือมสายสงไฟฟาจากสถานีไฟฟายอยบานจอมแจงมายังสถานีไฟฟายอย
อุดรธานี 3 มีระยะทาง 70 กิโลเมตร ดวยสายสงขนาด 500 กิโลโวลต  ซึ่งดําเนินการโดย กฟผ. เพื่อดําเนินการจายไฟฟา
ใหกับผูใชไฟฟาในประเทศไทยตอไป 

กําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตของ NN2 

 โรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 เปนโรงไฟฟาพลังน้ําที่มีกําลังการผลิต 615 เมกะวัตต โดยไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดจะ
จําหนายใหกับ กฟผ. ตามอัตราราคาไฟฟาที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา  มีระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ดําเนินการเชิง
พาณิชย  ทั้งนี้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา กําหนดปริมาณไฟฟาตามเปาหมายที่ กฟผ. จะรับซื้อจาก NN2 ในแตละปจํานวน 
2,310 ลานหนวย  ซึ่งไดกําหนดไวดังนี้  

(ก) พลังงานไฟฟาหลัก (Primary Energy หรือ “PE”) ปละจํานวน 2,218 ลานหนวย  

 เปนไฟฟาที่ผลิต สําหรับวันจันทรถึงวันเสาร โดยแตละวันสามารถผลิตไฟฟาไดไมเกิน 16 ช่ัวโมง การ
ชําระคาไฟฟาดังกลาว จะชําระเปน 2 สวนคือสวนที่เปนสกุลเงินบาทและสวนที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 

(ข) พลังงานไฟฟารอง (Secondary Energy หรือ “SE”) ปละจํานวน 92 ลานหนวย  

 เปนไฟฟาที่ผลิตได เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกป ในระยะเวลาไมเกิน 2
ช่ัวโมงตอวันสําหรับวันจันทรถึงวันเสาร และไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวันสําหรับวันอาทิตย การชําระคาไฟฟา
ดังกลาวจะชําระเปนสกุลเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลังงานไฟฟาสวนเกิน (Excess Energy หรือ “EE”) 

 เปนไฟฟาที่ผลิตไดเกินกวาไฟฟาที่ผลิตไดใน ขอ (ก) และ ขอ (ข) กลาวคือ หากปใดมีปริมาณน้ํา
มากกวาที่คาดการณและทําให NN2 สามารถผลิตไฟฟาไดมากกวาปริมาณที่กําหนดไว การชําระคาไฟฟา
ดังกลาวจะชําระเปนสกุลเงินบาททั้งหมด 

ราคาจําหนายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟาถูกกําหนดเปนอัตราแนนอนตลอดระยะเวลาสัมปทานดังนี้ 
 
ป 

อัตราคาไฟฟาหลกั(PE) อัตราคาไฟฟา
รอง(SE) 

อัตราคาไฟฟา
สวนเกิน(EE) 

สวนที่เปนดอลลารสหรัฐฯ/หนวย  สวนที่เปน
บาท / หนวย 

(2)  

รวม 
(บาท/หนวย)2/ 

บาท/หนวย 
 

บาท/หนวย  
 ดอลลารสหรฐั 

(1) 
บาท1/ 

26 มี.ค.2554-31 ธ.ค.2555 
(ชวง IOD) 

0.02475 0.76174 0.963 1.72474 1.253 1.060 
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ป 

อัตราคาไฟฟาหลกั(PE) อัตราคาไฟฟา
รอง(SE) 

อัตราคาไฟฟา
สวนเกิน(EE) 

สวนที่เปนดอลลารสหรัฐฯ/หนวย  สวนที่เปน
บาท / หนวย 

(2)  

รวม 
(บาท/หนวย)2/ 

บาท/หนวย 
 

บาท/หนวย  
 ดอลลารสหรฐั 

(1) 
บาท1/ 

1 ม .ค .2556-31ธ .ค .2561 
(ชวง COD) 

0.02475 0.76174 0.965 1.72674 1.255 1.062 

1 ม.ค.2562–31 ธ.ค.2580 
(ชวง COD ) 

0.02668 
 

0.82114 1.041 1.86214 1.353 1.145 

หมายเหตุ 1/ คํานวณเปนสกุลเงินบาทเพื่อเปรียบเทียบ  โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ 30.7775 บาทตอ
ดอลลารสหรัฐฯ(ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย)   ทั้งนี้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. จะชําระคาพลังงานไฟฟาหลัก(PE) สวนนี้ใหแก 
NN2 เปนดอลลารสหรัฐฯ  

 2/ ผลรวมที่คํานวณเปนสกุลเงินบาทเพื่อเปรียบเทียบ  ทั้งนี้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา กฟผ. จะชําระคาพลังงานไฟฟาหลัก(PE)ใหแก NN2 โดย
แบงเปน 2 สวนคือสวนที่เปนดอลลารสหรัฐฯ(ตัวเลขแสดงในแถว (1))และสวนที่ชําระเปนเงินบาท(ตัวเลขแสดงในแถว(2)) 

การแจงความพรอมในการจายไฟฟา (Declare) ของ NN2 และการสั่งจายไฟฟา (Dispatch) ของกฟผ.  

NN2 เปนผูมีสิทธิในการแจงความพรอมในการจายไฟฟา (Declare) วาในแตละเดือนจะมีความพรอมในการผลิต
ไฟฟา PE และ SE จํานวนเทาใด โดยจะตองแจงภายในไมเกินวันที่ 10 ของเดือนกอนหนา  ซึ่งจะตองไมนอยกวา Minimum 
Guarantee (สําหรับ PE เทากับ 8 ช่ัวโมงตอวัน สําหรับ SE ไมมี Minimum Guarantee) และไมมากกวาพลังงานที่จะผลิตได
ตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนดไวคือผลิตไฟฟา PE ไดไมเกินวันละ 16 ช่ัวโมงตอวันในวันจันทรถึงวันเสาร  และ ผลิตไฟฟา 
SE ไมเกิน 2ช่ัวโมงตอวันสําหรับวันจันทรถึงวันเสาร และไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวันสําหรับวันอาทิตย 

การพิจารณาปริมาณการ Declare ในแตละเดือนจะผานการกลั่นกรองจากคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคและผูบริหาร
ระดับสูงของ SEAN  โดยใชขอมูลปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําในเดือนกอนหนาและการคาดการณปริมาณน้ําไหลเขาอาง
เก็บน้ําในเดือนถัดไปตามขอมูลเชิงสถิติ    ตามขอตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟากับกฟผ. ทางกฟผ.จะรับซื้อและจายเงินตาม
การ Declare ทั้งหมดในลักษณะ Take-or-Pay Basis    โดยผูมีอํานาจลงนามในการ Declare ไฟฟา PE และ SE ในแตละ
เดือนนั้น(ซึ่งจะตองแจงใหกฟผ.ทราบลวงหนาภายในวันที่ 10 ของเดือนกอนหนา) คือรองกรรมการผูจัดการ ฝายเดินเครื่อง
และบํารุงรักษาของ NN2  และอํานาจการอนุมัติการ Declare ไฟฟา EE คือกรรมการผูจัดการของ NN2 

ในเดือนที่มีปริมาณน้ํามากกวาความคาดหมายจนอาจจะลนอางเก็บน้ํา NN2 ก็สามารถ Declare เปน Excess 
Energy monthได และจะเกิดการจําหนายไฟฟา EE ในเดือนนั้น และหากปใดมีปริมาณน้ําไหลเขาสูอางสูงกวาเกณฑเฉลี่ย 
NN2 สามารถ Declare ไดเกินกวาเปาหมายที่กําหนด พลังงานไฟฟาสวนที่เกินเปาหมายจะถูกบันทึกไวในบัญชีสํารอง แยก
เปน PE account และ SE account โดยกฟผ.จะยังไมจายเงินในปนั้น แตจะสามารถนําปริมาณพลังงานไฟฟาในบัญชีสํารอง
ไปชดเชยในสวนที่ผลิตไมครบตามเปาหมายในปถัดๆไปได โดยจะจายใหในราคาของ PE และ SE ในสิ้นปที่ไดรับการ
ชดเชยนั้น 

การสั่งจายพลังงานไฟฟา (Energy Dispatch) เปนสิทธิของ กฟผ. ที่จะ Dispatch มากกวาหรือนอยกวาที่ NN2 
Declare ไวก็ได โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
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1. กฟผ. Dispatch ตํ่ากวาที่ NN2 Declare  

กฟผ. จะฝากพลังงานไฟฟาไวในรูปของน้ําในอางเก็บน้ํา หรือเรียกวา Dispatch Shortfall ซึ่งจะเกิดในหนาหนาวที่มี
ความตองการใชไฟฟาไมมากนัก เพ่ือสํารองพลังงานที่ฝากไวใชในชวงที่มีความตองการใชไฟมากในฤดูรอน หรือเรียกวา 
Dispatch make up  ในหลักการแลวกฟผ.จะใช Shortfall Energy จนหมดกอนที่ฝนใหมจะมา 

2. กฟผ. Dispatch เกินกวาที่ NN2 Declare 
กฟผ. สามารถ Dispatch เกินกวาที่ NN2 Declare ไดไมเกิน 5% ในแตละเดือน หากตองการ Dispatch มากไปกวานั้น

จะตองขอ Consent อยางเปนทางการจาก NN2 กอน และจะตองยกเวนบทปรับ Monthly minimum PE guarantee ให NN2 
ตลอดทั้งป และพลังงานสวนที่ Dispatch เกินจะกฟผ.จะรับซื้อเปน PE ทั้งหมด 

ทั้งนี้ หาก NN2 ผลิตไฟฟา PE ไดตํ่ากวา Minimum Guarantee คือ มีการผลิตไฟฟา PE โดยเฉลี่ยไดนอยกวา 8 
ช่ัวโมงตอวันในแตละเดือนหรือมีคาเฉลี่ยตํ่ากวา 10 ช่ัวโมงตอวันในแตละป NN2 ตองจายคาปรับใหกับ กฟผ. ในอัตรารอย
ละ 23.7 ของคาไฟฟา PE ในแตละสกุลเงินคูณดวยปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดตํ่ากวา Minimum Guarantee 

 
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีปริมาณน้ําในเขื่อนนอยจนกระทั่งสงผลให NN2 ผลิตไฟฟาไดตํ่ากวาปริมาณไฟฟา

เปาหมายที่ตกลงกันไวมาก NN2 อาจพิจารณาที่จะประกาศใหปนั้นๆเปนปแลง (Draught Year) ได ซึ่งตามสัญญาสัมปทาน
กําหนดให NN2 สามารถประกาศปแลงได 2 ครั้ง คือ สามารถประกาศปแลงได 1 ครั้งในชวง 13 ปแรกนับแตวันที่เปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยในชวงแรก และสามารถประกาศปแลงไดอีก 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 13 ปนับแตวันที่เปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยในชวงแรก โดยในระหวางปแลงดังกลาว NN2 จะไมมีคาปรับที่เกิดจากการผลิตไฟฟาไดตํ่ากวา 
Minimum Guarantee แตอยางใด 

NN2 ไดดําเนินการผลิตไฟฟาชวงแรก (IOD) ใหแก กฟผ. ต้ังแตวันที่ 26 มีนาคม 2554   โดยไฟฟาแตละประเภทที่ 
NN2 ผลิตและจําหนายใหแก กฟผ. เปนดังนี้ 

(หนวย: ลานหนวย) 

 ป 2554 ป 2555 

PE บัญชี
สํารอง 
PE1/ 

SE บัญชี
สํารอง 
SE2/ 

EE รวม PE บัญชี
สํารอง 
PE1/ 

SE บัญชี
สํารอง 
SE2/ 

EE รวม 

มกราคม - - -  - - 215.51 - - - - 215.51 

กุมภาพันธ - - -  - - 204.55 - - - - 204.55 

มีนาคม 43.31 - -  - 43.31 202.01 - - - - 202.01 

เมษายน 329.16 - -  - 329.16 192.53 - - - - 192.53 

พฤษภาคม 368.76 - -  - 368.76 173.77 - - - - 173.77 

มิถุนายน 339.45 - -  - 339.45 102.77 - - - - 102.77 

กรกฎาคม 207.50 - -  213.29 420.79 162.66 - - - - 162.66 

สิงหาคม 254.35 - 70.83 15.88 104.12 445.17 186.40 - 1.81 - - 188.21 

กันยายน 68.41 - - 35.62 5/202.09 306.12 157.81 - - - 6/100.68 258.49 

ตุลาคม 96.61 111.40 - 31.85 32.48 272.34 190.25 - 12.41 - - 202.66 

พฤศจิกายน - 95.82 - - 102.40 198.22 134.60 - - - - 134.60 

ธันวาคม - 56.32 - - - 56.32 131.87 - - - - 372.90 

บัญชีสํารอง - - - - - - 1/163.25 - 2/77.78    

รวม 3/1,707.56 263.54 3/70.83 83.35 654.38 4/2,779.66 2,218.00 - 92.00 - 100.68 4/2,410.68 
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หมายเหตุ : 1/ ในป 2555 NN2 ผลิตพลังงานไฟฟาหลัก(PE) ไดเทากับ 2,054.75 ลานหนวย ซึ่งนอยกวาปริมาณพลังงานไฟฟาหลักตามเปาหมายที่กําหนดไวท่ีเทากับ 2,218 ลานหนวยตอ
ป  NN2 จึงนําปริมาณไฟฟาจากบัญชีสํารองพลังงานไฟฟาหลัก(PE Account) มาใชเทากับ 163.25 ลานหนวย 

  2/ ในป 2555 NN2 ผลิตพลังงานไฟฟารอง(SE) ไดเทากับ 14.22 ลานหนวย ซึ่งนอยกวาปริมาณพลังงานไฟฟาหลักตามเปาหมายที่กําหนดไวท่ีเทากับ 92 ลานหนวยตอป  
NN2 จึงนําปริมาณไฟฟาจากบัญชีสํารองพลังงานไฟฟารอง(SE Account) มาใชเทากับ 77.78 ลานหนวย 

  3/ ป 2554 NN2 เริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาไมเต็มป  คือเริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาในชวงแรกในวันที่ 26 มีนาคม 2554  ดังนั้นปริมาณตามเปาหมายของไฟฟา PE จึงปรับลด
เหลือ 1,707.56 ลานหนวยและปริมาณตามเปาหมายของไฟฟา SE จึงปรับลดเหลือ 70.83 ลานหนวย 

  4/ ป 2554 ไมรวม Test Energy จํานวน   0.27 ลานหนวย และ ป 2555 ไมรวม Test Energy จํานวน 10.44 ลานหนวย 
  5/ ในเดือนกันยายนป 2554 มีการผลิตและจําหนายไฟฟา EE เปนจํานวนมาก โดยไมมีการจําหนายไฟฟา SE นั้นเนื่องจากในเดือนสิงหาคม  NN2 สามารถผลิตและจําหนาย

ไฟฟา SE ไดครบตามเปาหมายของป 2554 แลว  ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่มีพายุฝนพัดผานจึงทําใหท่ีมีปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนมากจึงทําให NN2 แจง
ความพรอมในการจายไฟฟา EE ใหแกกฟผ. และกฟผ.รับซื้อไฟฟาดังกลาว 

  6/ ในเดือนกันยายนป 2555 มีการผลิตและจําหนายไฟฟา EE เปนจํานวนมาก โดยไมมีการจําหนายไฟฟา SE นั้น  เนื่องจากในชวงตนเดือนสิงหาคม NN2 Declare ความ
พรอมในการจายไฟฟาสําหรับเดือนกันยายนเปนไฟฟา PE ประเภทเดียว  โดย NN2 ไดพิจารณาจากปริมาณน้ําที่มีอยูในเขื่อน ณ ขณะนั้นแลวเห็นวาปริมาณน้ํามีนอยไม
เพียงพอที่จะผลิตไฟฟา SE ในเดือนกันยายนได  ตอมาในชวงปลายเดือนสิงหาคมถึงตนเดือนกันยายนมีพายุฝนพัดผานจึงทําใหท่ีมีปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนมากจึงทําให 
NN2 แจงความพรอมในการจายไฟฟา EE ใหแกกฟผ. และกฟผ.รับซื้อไฟฟาดังกลาว 

* ปริมาณการจําหนายไฟฟาในตารางขางตนไมรวม Test Energy จํานวน 0.27 ลานหนวยในป 2554 และจํานวน 10.44 ลานหนวยในป 2555 
 

(หนวย : ลานหนวย) 

 ป 2556 (งวด 3 เดือนแรก) 

PE บัญชีสํารอง 
PE 

SE บัญชีสํารอง 
SE 

EE รวม 

มกราคม 193.00 - - - -- 193.00 

กุมภาพันธ 184.77 - - - - 184.77 

มีนาคม 189.51 - - - - 189.51 

รวม 567.28 - - - - 567.28 

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา  NN2 มีเปาหมายที่จะตองดําเนินการผลิตไฟฟา PE เทากับ 2,218 ลานหนวย และ SE 
เทากับ 92 ลานหนวยรวมเปน 2,310 ลานหนวย  ทั้งนี้หากในปใดมีปริมาณน้ํามากทําให NN2 สามารถผลิตไฟฟาไดครบ
ตามเปาหมายแลว และหากกฟผ.ก็มีความตองการใชไฟฟาเพิ่มเติม   NN2 ก็จะสามารถผลิตไฟฟาสวนเกินดังกลาวจําหนาย
ใหแกกฟผ.ได   โดยปริมาณไฟฟา PE และ SE ที่ผลิตและจําหนายใหแก กฟผ. ดังกลาวจะไมถือเปนปริมาณไฟฟาที่จําหนาย
ในปนั้นๆ  แตจะบันทึกเปนบัญชีไฟฟาสํารอง PE(PE Account) และ SE(SE Account) เพื่อนํามาชดเชยสวนที่ยังผลิตไดไม
ครบตามเปาหมายสําหรับในอนาคตหากมีปใดที่มีปริมาณน้ํานอยและ NN2 ผลิตไฟฟาไดไมถึงปริมาณตามเปาหมาย 

ในป 2554  NN2 ผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. เปนจํานวน 2,779.7 ลานหนวย ในจํานวนดังกลาว NN2 รับรู
เปนปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหแก กฟผ.ในป 2554 จํานวน 2,432.8 ลานหนวย  สวนไฟฟาที่เหลือจํานวน 346.9 ลานหนวย  
NN2 เก็บสะสมไวเปนบัญชีไฟฟาสํารองและสามารถนําจํานวนไฟฟาดังกลาวมาใชในอนาคตได เชนหากในปใดมีปริมาณ
น้ําในเขื่อนนอยจนไมสามารถผลิตไฟฟาจําหนายใหแก กฟผ.ไดตามกําหนดปริมาณไฟฟาตามเปาหมายที่ กฟผ. จะรับซื้อ
จาก NN2 เทากับ 2,310 ลานหนวย  สวนที่ยังขาดอยูนั้น NN2 สามารถนําไฟฟาที่เก็บสะสมไวในบัญชีไฟฟาสํารองดังกลาว
มารวมกับไฟฟาที่ผลิตไดจริง เพื่อใหครบตามจํานวนที่ตองจําหนายให กฟผ.ในแตละปตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟา 

การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  

BKC NRS และ CRS เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  โดยมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยต้ังอยูที่ 
อําเภอปกธงชัย จ.นครราชสีมา อําเภอดานขุนทด จ.นครราชสีมา  และอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ตามลําดับ 
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ในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย จะเปนการเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนไฟฟา   โดยการนําเซลลแสงอาทิตย 
(Solar Cell) มารับแสงจากดวงอาทิตย   ซึ่งวิธีดังกลาวจะเปนขบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนไฟฟาได
โดยตรง กลาวคือเมื่อแสงอาทิตยที่เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาและมีพลังงานมากระทบกับสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) จะทํา
ใหเกิดพลังงานระหวางกัน พลังงานจากแสงจะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของไฟฟาขึ้นในสารกึ่งตัวนํา จึงทําใหสามารถนํา
ไฟฟาดังกลาวไปใชงานได 

จากหลักการดังกลาวจึงมีผูคิดคนเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) ขึ้นมา ซึ่งเซลลดังกลาวเปนสิ่งประดิษฐทาง
อิเลคทรอนิคสที่สรางมาจากสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลังงานแสงอาทิตย  เมื่อสารกึ่ง
ตัวนําไดรับแสงจากดวงอาทิตย  เซลลดังกลาวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟากระแสตรง (Direct Current)  
แตแรงเคลื่อนไฟฟาที่ผลิตขึ้นจากเซลลแสงอาทิตยเพียงเซลลเดียวจะมีคาต่ํามาก  การนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชยจึง
ตองนําเซลลหลายๆเซลลมาตอกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มคาแรงเคลื่อนไฟฟาใหสูงขึ้น เซลลที่นํามาตอกันในจํานวนและ
ขนาดที่เหมาะสมนี้ เรียกวา แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module หรือ Solar Panel) 

 
  ขั้นตอนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 
ในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC NRS และ CRS จะมีกระบวนการผลิตไฟฟา

เชนเดียวกับหลักการทํางานดังกลาวขางตน  โดยโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC และ NRS ติดต้ังแผงเซลล

แสงอาทิตยที่มีลักษณะแบบฟลมบาง (Thin Film) สวน CRS ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีลักษณะแบบ Multi-crystalline 
Cells ซึ่งแผงเซลลแสงอาทิตยจะทําหนาที่รับแสงอาทิตย เมื่อแสงอาทิตยตกกระทบบนแผงเซลลแสงอาทิตยดังกลาว  จะทํา
ใหเกิดการผลิตไฟฟาออกมาจากแผงเซลลแสงอาทิตย  ไฟฟาที่ผลิตไดจะเปนไฟฟากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟาต่ํา   ดังนั้น
จึงตองนําไฟฟากระแสตรงแรงดันต่ําดังกลาวไปผานอุปกรณอินเวอรเตอร (Inverter) เพื่อแปลงเปนไฟฟากระแสสลับ
แรงดันไฟฟาตํ่า   ตอจากนั้นไฟฟากระแสสลับแรงดันไฟฟาตํ่าดังกลาวจึงถูกสงผานไปยังหมอแปลงไฟฟา  เพื่อเพิ่ม
แรงดันไฟฟาโดยแปลงเปนแรงดันไฟฟาใหสูงขึ้น หลังจากนั้นจึงถูกสงผานไปยังสายสงไฟฟาของการไฟฟาภูมิภาคเพื่อ
จําหนายใหกับผูใชตอไป 
 

อุปกรณการผลิตไฟฟาของ BKC 

BKC มีอุปกรณการผลิตไฟฟาที่เปนไปตามมาตรฐานของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  โดย BKC ไดใชอุปกรณ
การผลิตดังนี้ 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 71 

(1) แผงเซลลแสงอาทิตย  ประเภทคอปเปอรอินเดียมไดเซเลไนด (CIS) มีลักษณะเปนแบบฟลมบาง (Thin Film - 
CIS) ของ Solar Frontier รุน SF – 150 L จํานวน 60,000 แผง แตละแผงสามารถผลิตไฟฟาได 150 วัตต รวม
เปน 9 เมกะวัตต 

(2) เครื่องแปลงไฟฟา (Inverter) ของ Conergy รุน IPG 300 C ขนาด 300 กิโลโวลตแอมแปร/ชุด จํานวน 27 ชุด 
รวม 8 เมกะวัตต มีประสิทธิภาพในการแปลงไฟฟาจากกระแสตรงเปนกระแสสลับไดไมตํ่ากวารอยละ 98.8 

(3) ระบบควบคุมและเก็บขอมูล (Monitoring System) ของ Conergy รุน Vision Box จํานวน 3 ชุด จะทําหนาที่
ควบคุมการทํางานของเครื่องแปลงไฟฟา เก็บขอมูลและประมวลผลขอมูลระบบไฟฟาที่ผลิตทั้งหมดทุก
ชวงเวลา  โดยสามารถควบคุมระบบผานทางอินเตอรเน็ตและสามารถนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลผลทั้งใน
เชิงวิเคราะหและเชิงสถิติ 

(4) ระบบจําหนายไฟฟา ประกอบดวย Transformer และ Switch Gear ทําหนาที่เพิ่มแรงดันใหสูงขึ้นเพื่อจายเขา
ระบบสงของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่แรงดัน 22 กิโลโวลต  โดยมีอุปกรณจัดเก็บขอมูลและมาตรวัดขนาด 
1,500 กิโลโวลตแอมแปร/ชุด จํานวน 6 ชุด และขนาด 1,250 กโิลโวลตแอมแปร/ชุด จํานวน 1 ชุด 

(5) ระบบปองกันเพื่อใชในการควบคุมความปลอดภัยที่เช่ือมตอกับระบบสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  ผูดําเนินการควบคุมอุปกรณการผลิตไฟฟาของ BKC 
การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC จะถูกควบคุมและดําเนินการโดยผูเช่ียวชาญและ

ผูชํานาญการทางดานการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่ง BKC ไดวาจาง Ensys Co., Ltd. (“Ensys”) เปนผูดําเนินการใน
การดําเนินการผลิตและบํารุงรักษาเครื่องจักรดังกลาว เพื่อใหการผลิตไฟฟาของ BKC มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ สามารถ
สงมอบไฟฟาไดตามปริมาณและเวลาที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ. 

อุปกรณการผลิตไฟฟาของ NRS 

NRS มีอุปกรณการผลิตไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดย NRS ใชอุปกรณการผลิต
ดังนี้ 

(1) แผงเซลลแสงอาทิตยประเภทซิลิกอนแบบอสัณฐาน (Amorphous Silicon) มีลักษณะเปนแบบฟลมบาง (Thin 
Film) โดยใชแผงเซลลแสงอาทิตยของ FIRST SOLAR รุน FS-280 จํานวน 75,400 แผนๆละ 80 วัตต และรุน 
FS-277 จํานวน 18,900 แผนๆละ 77.5 วัตต  ทั้งนี้ NRS ไดแบงพื้นที่ออกเปน 6 โซนโดยในแตละโซนจะผลิต
ไฟฟาได 1 เมกะวัตต  

(2) เครื่องแปลงไฟฟา (Inverter/Converter) ของ INGETEAM รุน INGECON SUN 500HE จํานวน 12 ชุดมี
ประสิทธิภาพในการแปลงไฟฟาจากกระแสตรงเปนกระแสสลับ ไดรวม 6 เมกะวัตต  

(3) ระบบควบคุมและเก็บขอมูล (System Controller and Data Acquisition) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ
เครื่องแปลงไฟฟา 

(4) ระบบจําหนายไฟฟา ประกอบดวย Transformer และ Switch Gear จะทําหนาที่เพิ่มแรงดันใหมากพอ สําหรับ
จายเขาระบบสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค แรงดัน 22 กิโลโวลต 

(5) ระบบปองกันที่ใชควบคุมความปลอดภัยที่เช่ือมตอกับระบบสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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    ผูดําเนินการควบคุมอุปกรณการผลิตไฟฟาของ NRS 

การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ NRS จะถูกควบคุมและดําเนินการโดยผูเช่ียวชาญทางดานการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดย NRS ไดวาจาง  Assyce Fotovotaica, S.L. (“Assyce”) เปนผูดําเนินการในการ
ดําเนินการผลิตและบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อใหการผลิตไฟฟาดังกลาวมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ  สามารถสงมอบไฟฟาได
ตามปริมาณและเวลาที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ. 

 
อุปกรณการผลิตไฟฟาของ CRS 

CRS  มีอุปกรณการผลิตไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดย CRS ใชอุปกรณการผลิต
ดังนี้ 

(1) แผงเซลลแสงอาทิตยประเภทซิลิกอนแบบ Multi-crystalline Cells โดยใชแผงเซลลแสงอาทิตยของ REC มี
กําลังการผลิต 240 วัตตตอแผงจํานวน 20,736 แผงและกําลังการผลิต 245 วัตตตอแผงจํานวน 20,160 แผง  
ซึ่งจะมีกําลังการผลิตไฟฟาจํานวน 9.5 เมกะวัตต(Direct Current:DC)  มีอายุการใชงาน 25 ป  ทั้งนี้ CRS ได
แบงพื้นที่ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยแบงออกเปน 2 โซนโดยในแตละโซนจะผลิตไฟฟาไดประมาณ 4 เมกะ
วัตต 

(2) เครื่องแปลงไฟฟา (Inverter/Converter) ของ ABB รุน PVS 800 ขนาด 500 กิโลวัตต จํานวน 16 ชุดมี
ประสิทธิภาพในการแปลงไฟฟาจากกระแสตรงเปนกระแสสลับ ไดรวม 8 เมกะวัตต  

(3) ระบบควบคุมและเก็บขอมูล (System Controller and Data Acquisition) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ
เครื่องแปลงไฟฟา 

(4) ระบบจําหนายไฟฟา ประกอบดวย Transformer และ Switch Gear จะทําหนาที่เพิ่มแรงดันใหมากพอ สําหรับ
จายเขาระบบสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค แรงดัน 22 กิโลโวลต 

(5) ระบบปองกันที่ใชควบคุมความปลอดภัยที่เช่ือมตอกับระบบสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

    ผูดําเนินการควบคุมอุปกรณการผลิตไฟฟาของ CRS 

การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ CRS จะถูกควบคุมและดําเนินการโดยผูเช่ียวชาญทางดานการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดย CRS ไดวาจาง  Assyce Fotovotaica, S.L. (“Assyce”) เปนผูดําเนินการในการดําเนินการ
ผลิตและบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อใหการผลิตไฟฟาดังกลาวมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ  สามารถสงมอบไฟฟาไดตาม
ปริมาณและเวลาที่กาํหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟภ. 
 
กําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตของ BKC NRS และ CRS 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC NRS และ CRS เปนโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตไฟฟา 8 เมกะวัตต และ  
6 เมกะวัตต และ 8 เมกะวัตต ตามลําดับ  และไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหกับ กฟภ. ตามราคาที่กําหนดไว
ในสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว โดยกําหนดระยะเวลา 5 ป และตอสัญญาไดอีกครั้งๆละ 5 ปโดยอัตโนมัติ  ซึ่งอัตราคาไฟฟา
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟากําหนดดังนี้ 
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ก. อัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายให กฟภ.อยูในระดับแรงดัน 11 -33 กิโลโวลต  ราคาจะเปนไปตามประกาศของ 
กฟผ. รวมกับคาไฟฟาผันแปรขายสง (Ft) 

ข. คาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ในอัตรา 8 บาทตอหนวย เปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่เริ่มตนซื้อขาย
ไฟฟากับ กฟภ. 

ทั้งนี้ BKC ไดเริ่มตนขายไฟฟาเชิงพาณิชยใหกับ กฟภ.เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555  และ NRS ไดเริ่มขายไฟฟาใหกับ 
กฟภ. เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2555 โดยไฟฟาที่ขายใหกับ กฟภ.เปนดังนี้ 

(หนวย : กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

 BKC NRS 
ป 2555   

มีนาคม - 759,280 
เมษายน - 959,600 
พฤษภาคม - 912,960 
มิถุนายน - 852,320 
กรกฎาคม - 903,040 
สิงหาคม 814,440 894,880 
กันยายน 1,153,560 827,680 
ตุลาคม 1,348,197 1,038,800 
พฤศจิกายน 1,067,040 882,776 
ธันวาคม 1,282,320 960,744 

รวม 5,665,557 8,992,080 
 

(หนวย : กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

 BKC NRS CRS 
ป 2556    

มกราคม 1,200,120 928,240 1/56,615 
กุมภาพันธ 1,141,440 828,240 2/506,348 
มีนาคม 1,316,160 988,960 3/504,960 

รวม 3,657,720 2,745,440 1,067,923 
หมายเหตุ 1/ CRS เร่ิมขายไฟฟาเชิงพาณิชยใหกับ กฟภ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556  โดยเร่ิมดวยกําลังการผลิต 2 เมกะวัตต 
 2/ CRS ขายไฟฟาเชิงพาณิชยใหกับกฟภ.เพิ่มเปน 4 เมกะวัตต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 
 3/ CRS ขายไฟฟาเชิงพาณิชยใหกับกฟภ.เพิ่มเปน 8 เมกะวัตต ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 

 
 การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

 BIC เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โรงไฟฟา
ดังกลาวต้ังอยูที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 โรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Cogeneration) เปนโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ซึ่งมี
การทํางาน 2 ระบบรวมกัน คือระบบของโรงไฟฟากังหันกาซ ทํางานรวมกับระบบกังหันไอน้ํา โดยในการผลิตไฟฟาจะนํา
เช้ือเพลิงมาจุดระเบิด เพื่อใหเกิดความรอนไปขับเคลื่อนกังหันกาซในการผลิตไฟฟา จากนั้นไอเสียที่เกิดจากการจุดระเบิด
ในเครื่องกังหันกาซจะไปผานหมอน้ํา เพื่อตมน้ําใหกลายเปนไอมาขับเคลื่อนกังหันไอน้ํา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟาอีกครั้ง
หนึ่ง 

 ในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC จะมีขบวนการผลิตเชนเดียวกับหลักการทํางานดังกลาว
ขางตน  จะนํากาซธรรมชาติเขามาปนเชื้อเพลิงในการจุดระเบิด เพื่อทําใหเกิดแรงดันความรอนไปขับตัวเครื่องกังหันกาซ 
(Gas Turbine) การหมุนของเครื่องกังหันกาซดังกลาวจะหมุนใหเครื่องกําเนิดไฟฟา (Power Generator) ผลิตไฟฟาออกมา 
จากนั้นไอเสียที่เกิดจากการจุดระเบิดในเครื่องกังหันกาซจะมีความรอนสูง ซึ่งจะเอาความรอนนั้นไปตมน้ําในหมอนํ้า (Heat 
Recovery Steam Generator “HRSG”)  ทําใหน้ําที่อยูในหมอน้ําดังกลาวเดือดกลายเปนไอขึ้นมา แลวนําไอดังกลาวไป
ขับเคลื่อนกังหันไอน้ํา (Steam Turbine) ใหหมุน การหมุนของเครื่องกังหันไอน้ําก็จะไปขับเคลื่อนใหเครื่องกําเนิดไฟฟา 
(Power Generator) หมุน ซึ่งจะผลิตไฟฟาออกมา 

 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมของBIC จะติดตั้งเครื่องกังหันกาซ (Gas Turbine) และเครื่องกําเนิดไฟฟา (Power 
Generator) จํานวน 2 ชุด มีกําลังการผลิตชุดละ 47.3 เมกะวัตต และติดตั้งเครื่องกังหันไอน้ํา (Steam Turbine) และเครื่อง
กําเนิดไฟฟา (Power Generator) จํานวน 1 ชุด มีกําลังการผลิต 22.9 เมกะวัตต  และติดตั้งหมอนํ้า (Heat Recovery Steam 
Generator “HRSG”) จํานวน 2 ชุด ทําใหโรงไฟฟาดังกลาวมีกําลังการผลิตไฟฟาจํานวน 117.5 เมกะวัตตและไอน้ําปริมาณ 
19.6 ตันตอช่ัวโมง 
 
 กําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตของ BIC 
 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC เปนโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตไฟฟาจํานวน 117.5 เมกะวัตตและไอน้ํา
ปริมาณ 19.6 ตันตอช่ัวโมง โดยไฟฟาที่ผลิตไดจะจําหนายใหกับ กฟผ.จํานวน 90 เมกะวัตต ตามอัตราราคาไฟฟาที่กําหนด
ไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา มีระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่เริ่มตนซื้อขายไฟฟา  สวนไฟฟาที่เหลือและไอน้ําปริมาณ 19.6 ตัน
ตอช่ัวโมงจะจําหนายใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยปจจุบันไดมีลูกคาที่อยูใน
นิคมอุตสาหกรรมดังกลาวแสดงความจํานงจะซื้อไฟฟาและไอน้ําดังกลาวแลว 

 ปจจุบันโรงไฟฟาพลังความรอนรวมดังกลาวอยูระหวางการกอสราง โดยคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จและสามารถ
เปดดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนมิถุนายน 2556 
 
3.4.2   แหลงพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

 แหลงพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟาของ โรงไฟฟาพลังน้ํา 
  แหลงพลังงานที่สําคัญในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 คือปริมาณน้ําที่มาจากลําน้ํางึม  ซึ่งลําน้ํางึมนี้
มีตนกําเนิดมาจากที่ราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 354 กม.    NN2 ไดสรางตัวเขื่อน เพื่อก้ันลําน้ํางึม ทํา
ใหเกิดอางเก็บน้ําขึ้นเหนือเขื่อน ไวใชสําหรับการผลิตไฟฟา โดยพื้นที่อางเก็บน้ําครอบคลุม 107 ตารางกิโลเมตร และมี
ความจุน้ําเต็มที่ 4,886 ลานลูกบาศกเมตรที่ระดับน้ําเต็มเขื่อนสูงสุด 375 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง (masl) 

อยางไรก็ตาม แมวาน้ําที่นํามาใชในการผลิตไฟฟาดังกลาวจะไมมีตนทุนคาใชจาย   เพราะเปนน้ําที่ไดมาจากตาม
ธรรมชาติ  แตก็มีขอจํากัดอยูบางเพราะปริมาณน้ําในแตชวงเวลาจะมีปริมาณที่ไมแนนอนและไมสามารถคาดการณได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและฤดูกาลในแตละชวงเวลา  อยางไรก็ตาม NN2 เช่ือวาเขื่อนของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม2 จะ
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สามารถกักเก็บน้ําไดในปริมาณที่เพียงพอตอการผลิตไฟฟา    ทั้งนี้เนื่องจากกอนการออกแบบเพื่อกอสรางเขื่อนของ
โรงไฟฟาพลังน้ําดังกลาว NN2 ไดทําการศึกษาถึงความเพียงพอของปริมาณน้ําในลําน้ํางึม  โดยรายงานการศึกษาดังกลาวได
ศึกษาจากคาสถิติปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยยอนหลัง 50 ป (ระหวาง พ.ศ.2497 – พ.ศ.2546)  พบวาปริมาณน้ําฝนในลําน้ํางึมมีมาก
เพียงพอที่จะไหลเขาเขื่อนและสามารถกักเก็บน้ําเพื่อใชในการผลิตไฟฟาไดตามปริมาณที่ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ 
กฟผ. ในแตละป   

ปริมาณน้ําในเขื่อนของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ในป 2554 - 2555 และงวด 3 เดือนแรกป 22556 มีดังนี้ 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556(งวด 3 เดือนแรก) 

ระดับความสูง 
(masl) 

ปริมาณน้ํา 
(ลูกบาศกเมตร) 

ระดับความสูง 
(masl) 

ปริมาณน้ํา 
(ลูกบาศกเมตร) 

ระดับความสูง 
(masl) 

ปริมาณน้ํา 
(ลูกบาศกเมตร) 

 มกราคม  371.25 4,493.49 369.13 4,279.63 371.17 4,485.40 
 กุมภาพันธ  371.36 4,504.92 366.06 3,980.51 370.56 4,423.45 
 มีนาคม  369.88 4,354.92 358.70 3,314.16 368.84 4,251.08 
 เมษายน  362.03 3,606.24 349.95 2,617.73 - - 
 พฤษภาคม  355.50 3,046.97 344.91 2,263.24 - - 
 มิถุนายน  362.39 3,638.99 347.51 2,441.90 - - 
 กรกฎาคม  370.89 4,457.32 353.00 2,848.25 - - 
 สิงหาคม  374.40 4,822.37 369.98 4,364.77 - - 
 กันยายน  374.77 4,861.48 372.20 4,591.23 - - 
 ตุลาคม  373.15 4,690.37 370.78 4,445.71 - - 
 พฤศจิกายน  370.72 4,439.72 370.32 4,399.16 - - 
 ธันวาคม  370.83 4,451.02 370.72 4,439.64 - - 

ที่มา: บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด 
หมายเหตุ: masl คือ เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 

 
 แหลงพลังงานที่สําคัญที่ใชในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

  แหลงพลังงานที่สําคัญที่ใชในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC NRS และ CRS คือ
แสงอาทิตย  ซึ่งเปนสิ่งที่ไดมาจากธรรมชาติ ไมมีตนทุนคาใชจาย  อยางไรก็ตามแมวาแสงอาทิตยจะเปนแหลงพลังงาน
ธรรมชาติที่มีขนาดใหญและเปนพลังงานที่สะอาด  แตการนํามาใชก็มีขอจํากัดอยูบาง  เนื่องจากแสงอาทิตยมีเฉพาะในตอน
กลางวัน  ตลอดจนความเขมของแสงอาทิตยก็มีความเขมไมแนนอน ขึ้นอยูกับแตละสภาพทางภูมิศาสตรและสภาพอากาศ
รวมถึงฤดูกาลในแตละชวงเวลา 

  ดังนั้นกอนที่ BKC NRS และ CRS จะตัดสินใจเลือกทําเลหรือสถานที่ที่จะเปนที่ต้ังของโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยดังกลาว  ไดมีการศึกษาแลววา บริเวณที่ต้ังของโรงไฟฟาแตละโรงจะมีปริมาณความเขมของแสงอาทิตยที่เพียง
พอที่จะผลิตไฟฟา โดยโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC ต้ังอยูที่ ละติจูด 14.7° N และ ลองจิจูด 102.0° E พบวามีคา
พลังงานการแผรังสีเฉลี่ยเทากับ 17.62 เมกะจูล/ตร.ม./วัน  ซึ่งเพียงพอที่จะออกแบบโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อผลิต
ไฟฟาขนาด  8 เมกะวัตตได   
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สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ NRS ต้ังอยูที่ ละติจูด 15° N และ ลองจิจูด 101° E พบวามีคาพลังงานการ
แผรังสีซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟาไดเฉลี่ยเทากับ 19.00 เมกะจูล/ตร.ม./วัน ซึ่งเพียงพอที่จะออกแบบโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย เพื่อผลิตไฟฟาขนาด  6 เมกะวัตตได 

สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ CRS ต้ังอยูที่ ละติจูด 20.17° N และ ลองจิจูด 100.02° E พบวามีคา
พลังงานการแผรังสีซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟาไดเฉลี่ยเทากับ 16.97 เมกะจูล/ตร.ม./วัน ซึ่งเพียงพอที่จะออกแบบโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย เพื่อผลิตไฟฟาขนาด  8 เมกะวัตตได 
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ปริมาณแสงอาทิตยในบริเวณที่ต้ังของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC  NRS และ CRS 
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แหลงพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
 การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC จะใชกาซธรรมชาติและน้ําประปาเปนวัตถุดิบในการผลิต  
โดย BIC ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ บมจ.ปตท. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 และไดทําสัญญาซื้อขายน้ําประปา กับ 
TTW เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554   
  

3.5 ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ตามสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ไดกําหนดให  NN2 มีหนาที่จะตองดําเนินการเกี่ยวกับ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคมดังนี้ 
1. ดานคุณภาพของน้ํา 

  ในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 น้ําเปนวัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตไฟฟาดังนั้น  
NN2 จึงตองดูแลใหน้ําในเขื่อนของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มีความสะอาดและมีคุณภาพดีอยูเสมอ ไม
กอใหเกิดน้ําเสียหรือไมสะอาดหรือไมไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ดังนั้น NN2 จึงมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ําอยูอยางสม่ําเสมอ โดย NN2 ไดวาจางให บริษัท พี.ที. คอนสตรัคช่ัน แอนด อิริเกชั่น จํากัด(เปน
บริษัทที่จดทะเบียนในสปป.ลาว และไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท)  เปนผูทําการตรวจสอบคุณภาพของน้ําใน
เขื่อนและออกรายงานใหกับ NN2 ทุกๆ 2 เดือนและจากรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ําในเขื่อน พบวาน้ําใน
เขื่อนมีความสะอาดและมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

 
2. ดานสังคม 

  ในการกอสรางเขื่อนของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2  ซึ่งเปนเขื่อนผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ  เมื่อมีการ
สรางเขื่อนยอมสงผลกระทบตอผูที่อาศัยอยูในบริเวณที่ต้ังของเขื่อนและอางเก็บน้ําเหนือเขื่อน   โดยกอนการ
กอสราง  NN2 ไดสํารวจพบวามีประชาชนที่อาศัยอยูและไดรับผลกระทบจํานวน 5,759 คนจาก 982 
ครอบครัว ซึ่งอาศัยอยูใน 16 หมูบาน ของเมืองไซสมบูน แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว 

 NN2 ไดใหความสําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมและผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการดังกลาว  จึงไดกําหนดมาตรการดูแลและเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ   โดย NN2 ไดดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสังคมและพื้นที่โดยรอบของโครงการ  ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวเสนอใหแกรัฐบาล สปป.ลาว 
และเมื่อไดรับอนุมัติแผนการดังกลาว  NN2ไดวาจาง บริษัท พี.ที. คอนสตรัคช่ัน แอนด อิริเกชั่น จํากัด เปน
ผูรับผิดชอบและดูแลโครงการ  ในการดําเนินการตามแผนการดังกลาวไดกําหนดหลักการในการจัดทํา
แผนพัฒนาสังคมวา “ผูท่ีไดรับผลกระทบจะตองมีชีวิตที่ดีขึ้น”  การดําเนินการในการพัฒนาสังคมและเยียวยา
ผูที่ไดรับผลกระทบ   NN2 ไดดําเนินการดังนี้ 

ก. การดําเนินการโยกยายผูที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด 

 ไดดําเนินการโยกยายผูที่ไดรับผลกระทบออกจากพื้นที่ที่อาศัยอยูเดิมใหมาอยูบนพื้นที่ใหม  
ซึ่งเปนพื้นที่เปลาอยูที่เมืองเฟอง แขวงเวียงจันทน  พ้ืนที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่เปนที่ราบกวางใหญ มีความอุดม
สมบูรณเหมาะสําหรับการเพาะปลูกและทําเกษตรกรรม โดยพื้นที่ใหมนี้หางจากพื้นที่เดิม 120 กิโลเมตร และ
ไดยายผูที่ไดผลกระทบดังกลาวมาอยูบนพื้นที่ใหมเรียบรอยแลว 
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ข. การดําเนินการสรางบานใหม 

 ไดดําเนินการสรางบานใหมใหแกผูที่ไดรับผลกระทบทุกครอบครัวเรียบรอยแลว   พรอมกันนี้
ไดสรางเมืองและชุมชนขึ้นมาใหม  โดยไดสราง วัด โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถานี
อนามัย ตลาด สถานีขนสง และถนนลาดยาง โดยทั้งหมดปลูกสรางบนพื้นที่ 0.74 ตารางกิโลเมตร 

 

ค. การดําเนินการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก 

 ไดดําเนินการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกใหกับผูที่ไดรับผลกระทบทุกครอบครัวเรียบรอยแลว  เพื่อ
ไวใชเปนพื้นที่เพาะปลูกสําหรับไวเลี้ยงชีพตอไป โดยไดจัดสรรพื้นที่สําหรับใชในการเพาะปลูกจํานวน 10 
ตารางกิโลเมตร 

 
ง. การพัฒนาสังคม 
 เนื่องจากผูที่ไดรับผลกระทบสวนใหญเปนผูที่อาศัยอยูในที่ราบสูงและมาจากหลายหมูบาน จึง

มีความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรม   ดังนั้นเพื่อใหผูไดรับผลกระทบสามารถดํารงอยูและใชชีวิตบน
พ้ืนที่สวนราบได โดยไมสูญเสียเอกลักษณและวัฒนธรรมของตนไป  จึงไดมีการดําเนินการจัดใหมีการแนะนํา
และสงเสริมอาชีพและความเปนอยูของผูที่ไดรับผลกระทบอยางสม่ําเสมอ 

 
จ. การดูแลและชวยเหลือการดํารงชีพ 

เพื่อใหผูที่ไดรับผลกระทบสามารถดํารงชีพและความเปนอยูของตนเองไดอยางมั่นคงและ
ถาวรตลอดไป  ทางโครงการจะคอยดูแลชวยเหลือและประคับประคองดานการดํารงชีพของผูที่ไดรับ
ผลกระทบอยางตอเนื่องตอไปจนถึงป 2563  ซึ่งในการดําเนินการนี้จะจัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการเขามา
ดูแลประจําหมูบาน  มีหนาที่เหมือนนักพัฒนาชนบทประจําหมูบาน  ทําหนาที่ประสานงานและความรวมมือ
ระหวางชาวบานกับทางแขวง เพ่ือชวยเหลือหรือชวยแกไขปญหา ชวยสงเสริมและเสาะแสวงหาอาชีพใหมๆ 
ที่เหมาะสมใหแกชาวบาน รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงคอยแนะนําการปรับตัวการดํารงชีวิตของชาวบานใหเขากับวิถี
ชีวิตใหม  ตลอดจนใหการอบรมวิชาชีพใหมๆ เพื่อใหคุณภาพชีวิตของชาวบานดีขึ้น  ซึ่ง เครื่องวัดความสําเร็จ
ของโครงการดังกลาว จะวัดจาก ความสุขของประชาชนและตัวเลขรายไดตอครัวเรือนตองเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม   

 

3.6  งานที่ยังไมสงมอบ 
  -ไมมี- 
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4 การวิจัยและพัฒนา 

  

        -ไมมี- 
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5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1. เงินลงทุน 

บริษัทประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหนายไฟฟา ดังนั้นสินทรัพยของบริษัท จึงเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมรวมจํานวน 5 บริษัท ซึ่งไดแก 

1) บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”) และ SEAN ถือหุนในบริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (“NN2”) 
ในสัดสวนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

2) บริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) 
3) บริษัท นครราชสีมา โซลาร จํากัด (“NRS”) 
4) บริษัท เชียงราย โซลาร จํากัด (“CRS”) 
5) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”) 

ทั้งนี้ บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

เงินลงทุน
ในบริษัท 

มูลคาตามบัญชตีามวิธีราคาทุน 
(พันบาท) 

สัดสวน 
การลงทุนใน 
แตละบริษัท  

(รอยละ) 

สัดสวนการลงทุนตอสินทรัพย
รวมของบริษัท (รอยละ) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1/ 31 มี.ค. 2556 2/ 

SEAN 9,249,450 
 

9,249,450 56 85.41  
 

82.80  
  

ลงทุนและใหคําปรึกษาและบริการอื่น
ที่เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟาทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ โดย 
SEAN ถือหุนใน บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 
จํากัด (“NN2”)ในสัดสวนรอยละ 75 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 
ซึ่ง NN2 ผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิต
ไดจากโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 

BKC 527,062 527,062 100 4.87 
 

4.72  
 

ผลิตและจํ าหนายไฟฟาที่ ผลิตจาก
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

NRS 85,388 85,388 30 0.79 0.76  
  

ผลิตและจํ าหนายไฟฟาที่ ผลิตจาก
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

CRS 107,551 107,551 30 0.99 0.96  
 

ผลิตและจํ าหนายไฟฟาที่ ผลิตจาก
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

BIC 811,698 1,186,614 3/65 7.50 10.62 ผลิตและจํ าหนายไฟฟาที่ ผลิตจาก
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

รวม 10,781,149 11,156,065     

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพยรวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ  10,829.54 ลานบาท 
 2/ สินทรัพยรวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เทากับ  11,170.18 ลานบาท 
 3/ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555  บริษัทซื้อเงินลงทุนใน BIC ที่สัดสวนรอยละ 46 และในวันที่ 2 มกราคม 2556  บริษัทซื้อ 

เงินลงทุน BIC เพิ่มขึ้น ทําใหมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 65  
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นอกจากนี้ เนื่องจาก SEAN ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท   มีลักษณะการประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิต
ไฟฟาใน สปป.ลาว ปจจุบัน SEAN ถือหุนในบริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (NN2) รอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว  ดังนั้นสินทรัพยหลักของ SEAN จึงเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งก็คือ บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (“NN2”) ทั้งนี้ 
SEAN มีเงินลงทุนใน NN2 ตามงบการเงินเฉพาะของ SEAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้ 

 

เงินลงทุน
ในบริษัท 

มูลคาตามบัญชตีามวิธีราคาทุน 
(พันบาท) 

สัดสวนการ
ลงทุนในแตละ

บริษัท 
(รอยละ) 

 

สัดสวนการลงทุนตอสินทรัพย
รวมของ SEAN 1/ (รอยละ) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1/ 31 มี.ค. 2556 2/ 

NN2 6,606,750 6,606,750 75.00 94.61 99.41 ผลิตและจําหนายไฟฟาจากโรงไฟฟา
พลังน้ํา น้ํางึม 2 

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพยรวมตามงบการเงินเฉพาะของ SEAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 6,982.91 ลานบาท 
 2/ สินทรัพยรวมตามงบการเงินเฉพาะของ SEAN ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เทากับ 6,646.03 ลานบาท 

 

5.2. สินทรัพยถาวร 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงาน
ประเภทตางๆ   ดังนั้นบริษัทจึงไมได เปนเจาของที่ดินหรือสิ่ งปลูกสรางใดๆหรือสินทรัพยถาวรใดๆ  
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทถือหุนใน SEAN BKC NRS CRS และ BIC ในสัดสวนรอยละ 56 รอยละ 100  
รอยละ 30 รอยละ 30 และรอยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของแตละบริษัท  ตามลําดับ  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทถือหุนใน SEAN BKC NRS และ CRS ในสัดสวนเทาเดิม เวนแต BIC บริษัทถือหุน
เพิ่มเปนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BIC อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทไดลงนามในสัญญาระหวาง 
ผูถือหุนของ BIC เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารและการตัดสินใจทางการเงินและการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจ โดยการ
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งบริษัทและผูถือหุนอีกรายหนึ่ง จากขอตกลงดังกลาว 
บริษัทจึงไมมีอํานาจควบคุมใน BIC ดังนั้นงบการเงินรวมของบริษัทจึงยังไมไดรวมรายการทางบัญชีของ BIC เขามาในงบ
การเงินรวม 

ดังนั้นสินทรัพยถาวรตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จึง
ประกอบดวยสินทรัพยถาวรของ SEAN และ BKC    ทั้งนี้สินทรัพยถาวรดังกลาวไดรวมสินทรัพยถาวรของ NN 2 แลว 
เนื่องจาก SEAN มีสัดสวนการถือหุนใน NN2 อยูรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอยที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจ มีมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและสํารองการดอยคาตางๆ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
สินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ําภายใตสัญญาสัมปทาน 

บริษัท ที่ตั้ง 
มูลคาสุทธิตามบญัชี (พันบาท) ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
วัตถุประสงค 
การถือครอง ภาระผูกพนั 

31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 

โรงไฟฟาพลังน้ํา 
 

 
   

NN2 สปป.ลาว 27,525,851 27,262,778 NN2  
เปนเจาของ 

เพื่อใช 
ผลิตไฟฟา 

คํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน 

รวม 27,525,851 27,262,778 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ลําดับ รายการ 
มูลคาตามบัญช(ีพนับาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 

1 ที่ดิน 95,983 95,983 BKC เปนเจาของ ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน 

2 โรงไฟฟา 730,689 723,367 BKC เปนเจาของ ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน 

3 สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 18,183 17,846 บริษัท SEAN และ NN2  
เปนเจาของ 

ไมมี 

4 เคร่ืองตกแตงและอุปกรณ
สํานักงาน 

23,510 22,294 บริษัท SEAN NN2 และBKC 
เปนเจาของ 

ไมมี 

5 ยานพาหนะ 49,727 48,201 SEAN และ NN2 เปนเจาของ ไมมี 

6 สินทรัพยระหวางกอสราง 589 1,117 CKP เปนเจาของ ไมมี 
รวม 918,681 908,808     

 

ทั้งนี้ รายการสินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอยตามที่แสดงไวขางตนสามารถแสดงรายละเอียดจําแนกตาม
ประเภทของสินทรัพยและจําแนกตามบริษัทไดดังนี้ 

 

5.2.1. ท่ีดิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลคาตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

บริษัท ท่ีตั้ง 
พื้นท่ี  มูลคาตามบัญช(ีพนับาท)  ลักษณะกรรมสิทธิ์/ 

ภาระผูกพัน 
วัตถุประสงคการถอืครอง 

(ไร-งาน-วา) 31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 

BKC อยูที่  อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
(จํานวน 547 แปลง) 

281-1-97 95,983 95,983 BKC เปนเจาของ/ 
ที่ดินจํานวน 205 แปลงซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 180 ไร และ
สิ่งปลูกสรางบนที่ดินซึ่งมี
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 
มี น า ค ม  2 5 5 6  จํ า น ว น
ประมาณ 792.1 ลานบาท 
แ ล ะ  7 8 4 . 8  ล า น บ า ท 
ตามลําดับ BKC ไดนําไปจด
จํานองไวกับธนาคารเพื่อค้ํา
ประกันวง เ งินสิน เชื่ อซึ่ ง
ไดรับจากธนาคาร 

ที่ดินจํานวน 205 แปลงซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 180 ไร ใช
เปนสถานที่ตั้ งโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย สวน
ที่ดินที่เหลืออีก 342 แปลง
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 101 ไร 
เตรียมไวเพื่อโครงการใน
อนาคต โดยปจจุบันอยูใน
ขั้ น ตอนก า รศึ ก ษ า และ
พัฒนาโครงการ 

 รวม  95,983 95,983   
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5.2.2. โรงไฟฟา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลคาสุทธิตามบัญชีของโรงไฟฟาตามงบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท ที่ตั้ง 
มูลคาสุทธิตามบญัชี (พันบาท) ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
วัตถุประสงค 
การถือครอง 

ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย        
BKC นครราชสีมา 730,689 723,367 BKC  

เปนเจาของ 
เพื่อใช 

ผลิตไฟฟา 
คํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน 

รวม 730,689 723,367       
 

5.2.3. สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลคาสุทธิตามบัญชีของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา
ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

บริษัท ท่ีต้ัง 
มูลคาสุทธิตามบัญชี (พันบาท) ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 

SEAN เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ช้ัน 20 
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพ 

2,742 2,586 เปนเจาของ ไมมี 

NN2 เลขที่ 215 ถนนลานชาง บานเชียง
ยืน เมืองจันทบุรี เขตกําแพงนคร  
แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว 

15,441 15,260 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 18,183 17,846   

5.2.4. เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลคาสุทธิตามบัญชีของเครื่องตกแตงและอุปกรณ
สํานักงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท ท่ีต้ัง 
มูลคาสุทธิตามบัญชี (พันบาท) ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 

บริษัท กรุงเทพฯ 224 359 เปนเจาของ ไมมี 
SEAN กรุงเทพฯ 1,958 2,079 เปนเจาของ ไมมี 
NN2 สปป. ลาว 21,190 19,726 เปนเจาของ ไมมี 
BKC กรุงเทพฯ 138 130 เปนเจาของ ไมมี 

รวมทั้งสิ้น 23,510 22,294   
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5.2.5. ยานพาหนะ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลคาสุทธิตามบัญชีของยานพาหนะตามงบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท ท่ีต้ัง 
มูลคาสุทธิตามบัญชี (พันบาท) ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 

SEAN กรุงเทพฯ 20,051 20,195 เปนเจาของ ไมมี 
NN2 สปป. ลาว 29,676 28,006 เปนเจาของ ไมมี 

รวม 49,727 48,201   
 

5.3. สัญญาที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัท บริษัทยอย และ BIC มีสัญญาที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของแตละบริษัท 

โดยมีรายละเอียดสําคัญสรุปไดดังนี้ 

5.3.1. สัญญาเชาระยะยาว 

ผูเชา ผูใหเชา สัญญา 
พื้นท่ี 

(ตร.ม.) 
คาเชา/คาบริการ 

ตอเดือน 
อายุ

สัญญา 
เริ่มตน สิ้นสุด 

SEAN CK สั ญ ญ า เ ช า พื้ น ที่ แ ล ะ
ใหบริการเครื่องปรับ อากาศ
และสิ่งอํานวยความสะดวก 
อาคารสํานักงานวิริยะถาวร 
ชั้นที่ 20 

468.91  187,564.00 
(บาท) 

 

3 ป 1 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2556 

NN2 กรมทรัพยสิน
ของกระทรวง

การเงิน  
(สปป.ลาว) 

สัญญาเชาสถานทีท่ําการ
สํานักงาน  

 2,106  1/46,305.00  
(ดอลลาร
สหรัฐฯ) 

25 ป  1 ม.ค. 2552  31 ธ.ค. 2576 

BIC CK สัญญาเชาพื้นทีแ่ละ
ใหบริการเครื่องปรับ อากาศ
และสิ่งอาํนวยความสะดวก
อาคารสํานักงานวริิยะถาวร 
ชั้นที่ 17 

140.91 45,091.20 
(บาท) 

3 ป 17 ต.ค. 2554   
 

16 ต.ค. 2557 

BIC ที่ดิน 
บางปะอิน 

สัญญาเชาพื้นที ่เขต
อุตสาหกรรมทั่วไป 

13-3-
10.47  

(ไร-งาน-
ตร.ว.) 

206,642.61 
(บาท) 

3 ป 1 มิ.ย. 2554  
 

31 พ.ค. 2557 

BIC ที่ดิน 
บางปะอิน 

บันทกึขอตกลงใหใชพื้นที ่
เพื่อกอสรางระบบทอ
สําหรับการขนสงกาซ
ธรรมชาติ 

2,850  
(1-3-12.5  
ไร-งาน-
ตร.ว.) 

2/199,500.00  
(บาท) 

3 ป 3 พ.ค. 2554  
 

31 ธ.ค. 2556 
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ผูเชา ผูใหเชา สัญญา 
พื้นท่ี 

(ตร.ม.) 
คาเชา/คาบริการ 

ตอเดือน 
อายุ

สัญญา 
เริ่มตน สิ้นสุด 

BIC ที่ดิน 
บางปะอิน 

บันทกึขอตกลงใหใชพื้นที ่
เพื่อดําเนนิการปกเสาไฟฟา
และวางทอไอน้ํา 

 10-0-2.75  
(ไร-งาน-
ตร.ว.)  

2/1,120,770.00  
(บาท) 

3 ป 1 ก.ค. 2555  
 

31 ธ.ค. 2557 

BIC การรถไฟแหง
ประเทศไทย 

สัญญาเชาที่ดินเพือ่กิจการ
กาซหรือน้ํามันเชือ้เพลิง 

17,925 3/4,158,600.00 
(บาท) 

3 ป 1 มิ.ย. 2555  
 

31 พ.ค. 2558 

หมายเหตุ: 1/ คาเชาคิดเปนรายป โดยคาเชาสํานักงานในป 2552 ซึ่งเปนปแรกเทากับ 46,305 ดอลลารสหรัฐฯ และปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5 
ทุกๆ 3 ป เร่ิมปรับคาเชาคร้ังแรกในป 2553 โดยในป 2555 NN2 มีคาเชาสํานักงานเทากับ 48,620.25 ดอลลารสหรัฐฯ และใน
ป 2556 NN2 มีคาเชาสํานักงานเทากับ 51,051.26 ดอลลารสหรัฐฯ 

2/ คาตอบแทนคิดเปนรายป โดยสัญญาปที่ 1 – 3 อัตราคาตอบแทน 112,000 บาทตอไรตอป 
 3/ คาเชาคิดเปนรายป โดยคาเชาที่ดินตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 คาเชาปละ 4.158.600 บาท และตั้งแต

วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 คาเชาปละ 4.284.075 บาท 
  

5.3.2. การประกันภัย 

ผูเอาประกัน ผูรับประกัน ประเภทกรมธรรม ทุนประกัน 
ระยะเวลา
ประกันภัย 

NN2 และ/หรือ 
SEAN  

Allianz General 
Laos 

กรมธรรมประกันความรับ
ผิดทั่วไปและผลิตภัณฑ 

50 ลานดอลลารสหรัฐฯเมื่อใดก็ตามที่
เกิดความรับผิดตอสาธารณะ 

16 ก.พ. 2556-  
16 ก.พ. 2557 

NN2 และ/หรือ 
SEAN และ/หรือ ผู
ที่เกี่ยวของ 1/ 

Allianz General 
Laos 

กรมธรรมประกันความรับ
ผิดตอทรัพยสิน การชํารุด
เสียหายของเครื่องจักร และ 
การหยุดชะงักทางธุรกิจ 

• ประกันความรับผิดตอทรัพยสิน 
และก า รชํ า รุ ด เ สี ยห า ยขอ ง
เครื่องจักรรวมมูลคา 24,335 ลาน
บาท 

• การหยุดชะงักทางธุรกิจ มูลคา 
5,660.42 ลานบาท 

16 ก.พ. 2556-  
16 ก.พ. 2557 

BKC บมจ .  ก รุ ง เทพ 
ประกันภัย 

กรมธรรมประกันความเสี่ยง
ภัยทรัพยสิน 

• การประกันภัยทรัพยสิน 710 ลาน
บาท 

• การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
136 ลานบาท 

20 ก.ค.2555 –  
20 ก.ค.2556 

หมายเหตุ: 1/ ผูที่เกี่ยวของ ไดแก รัฐบาลลาว และ/หรือ EDL และ/หรือ ผูถือหุน บริษัทยอย บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ในปจจุบันหรือในอนาคต และ/หรือ บมจ. ผลิตไฟฟา ราชบุรี (เปนผูรับจางตามสัญญาการดําเนินงานและการบํารุงรักษา) 
และ/หรือ บจ. ราช-ลาว เซอรวิส และ/หรือ EDL (เปนผูรับจางตามสัญญาการดําเนินงานและการบํารุงรักษาสําหรับ 
สถานียอยนาบง)  และ/หรือ กฟผ. (เพื่อสิทธิและผลประโยชนของพวกเขาเทานั้น) และ/หรือ ผูที่ใหการสนับสนุนทาง
การเงิน และ/หรือ กรรมการ พนักงาน ลูกจาง และ/หรือ ทุกฝายที่ไดตกลงเพื่อสิทธิและผลประโยชนของตนเอง 

 

5.4. นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน 
บริษัท มีนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ  

เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวของและเอื้อประโยชน (Synergy) ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทยอยดังนี้ 
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1. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่คาดวาจะไดรับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) รอยละ 10 – 15 รวมทั้ง
โครงการที่ใหผลตอบแทนทางการเงินอื่นซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนของบริษัท  

สําหรับการลงทุนในโครงการอื่นที่บริษัทซื้อมาจากผูที่พัฒนาโครงการนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ดังกลาวที่บริษัทจะไดรับนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอัตราผลตอบแทนขางตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับมูลคาเงิน
ลงทุนที่บริษัทซื้อมาเปนปจจัยสําคัญ โดยการลงทุนของบริษัทที่ผานมาจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อยูที่ประมาณรอยละ 7 – 10 

2. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาเรียบรอยแลวและมีคูสัญญาที่มีความนาเชื่อถือ 

3. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีสัญญาการจัดหาเช้ือเพลิงซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟาเรียบรอยแลว 
อีกทั้งการจัดหาเชื้อเพลิงดังกลาวจะตองจัดหาไดอยางเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟาตลอดอายุสัญญาของ
โครงการดวย 

4. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่สามารถจัดหาอุปกรณหลักและอะไหลตางๆไดในอัตราตนทุนที่สมเหตุสมผล 
และสามารถจัดใหมีการบํารุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

5. บริษัทจะลงทุนในโครงการที่เปนประโยชนตอสังคมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. บริษัทจะเปนผูพัฒนาโครงการดวยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสมกับ
ศักยภาพของบริษัท 

7. ในกรณีที่เปนโครงการที่บริษัทจะตองรวมลงทุนกับผูลงทุนอื่น  บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ
และผูรวมลงทุนในโครงการดังกลาวจะตองมีนโยบายการดําเนินธุรกิจที่งานสอดคลองกัน 

 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหาร  ตลอดจนสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการ
ตามสัดสวนการถือหุนและตามขอตกลงระหวางผูถือหุน (ถามี)    โดยกรรมการซึ่งที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทมีหนาที่ออก
เสียงในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวมตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทไดอนุมัติไว ซึ่งบริษัทไดกําหนดกรอบอํานาจในการใชดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอยางชัดเจน และตัวแทน
เหลานั้นจะตองมารายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้นทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารของบริษัท เพื่อใหบริษัทสามารถติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการที่บริษัทไดลงทุนไปแลว
อยางใกลชิดนอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม โดยคณะกรรมการและผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งสามารถใชดุลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษัท
ยอยและบริษัทรวมไดในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไป แตในกรณีเรื่องสําคัญคณะกรรมการและผูบริหารจะใชดุลยพินิจของ
ตนมิได จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเสียกอน โดยเรื่อง
สําคัญดังกลาว มีดังนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอยตามประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน การพิจารณาเกี่ยวกับการทํารายการไดมาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอยตามประกาศการไดมาจําหนายไปฯ 
การกระทําใดๆที่ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยไมวาทอดใดๆลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แลวของบริษัทยอย และการเลิกกิจการของบริษัทยอย เปนตน (ดูขอมูลเกี่ยวกับกลไกการกํากับดูแลที่บริษัทเขาลงทุนใน
สวนที่ 2 ขอ 9.14) 
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6 โครงการในอนาคต 

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการลงทุนถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ  รายไดหลักของบริษัทมาจากเงินปนผลรับที่บริษัทลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดําเนินงานของบริษัทวา บริษัทจะมีการขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ  โดยจะลงทุนผานบริษัทยอยที่เปดใหมที่ทําโครงการธุรกิจพลังงาน
ไฟฟาหรือลงทุนในบริษัทยอยเดิมที่มีอยูแลวและมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการโรงไฟฟาจากพลังงานประเภท
ตางๆ หรือรวมลงทนุกับผูประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟาอื่นๆ  เพื่อเปนการสรางรายไดจากเงินปนผลรับใหกับบริษัทเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้น บริษัทหรือบริษัทยอยจึงมีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานตางๆ ดังนี้ 

1. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

บริษัทถือหุนในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (BIC) สัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลว ซึ่ง BIC เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมโดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
โรงไฟฟาดังกลาวต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

BICไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.จํานวน 2 ฉบับ ทั้งนี้เปนไปตามมติของ กฟผ.ที่เปดรับซื้อไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer “SPP”) ทุกประเภทเชื้อเพลิง ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟาทั้ง 2 ฉบับดังกลาว สัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับที่ 1 ไดทําสัญญาเมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2552 และอยูระหวางการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมโครงการที่ 1  สวนสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับที่ 2 
ไดทําสัญญาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 มีสาระสําคัญดังนี้ 

ก. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 กฟผ.ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาฉบับที่ 2 กับ BIC 

ข. สัญญาซื้อขายไฟฟามีอายุ 25 ป นับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา โดยจะเริ่มตนซื้อขายไฟฟาในวันที่ 1 มิถุนายน 
2560 

ค. กฟผ.ตกลงที่จะซื้อไฟฟาจาก BIC ในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด 90 เมกะวัตตที่ระดับแรงดัน115 กิโลโวลท และ
ต้ังแตปที่ 2 จนถึงกอนปสุดทาย กฟผ.จะรับซื้อพลังไฟฟาในปริมาณไมตํ่ากวารอยละ 80 ของปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญา แลวหักดวยปริมาณพลังงานไฟฟาที่ BIC ไมสามารถจายไฟฟาให กฟผ.ได 

ง. อัตราคาพลังงานไฟฟาขายสงให กฟผ. ที่ระดับความดัน 115 กิโลโวลท ใหเปนไปตามประกาศของ กฟผ. รวม
กับคาไฟฟาตามสูตรการปรับคาอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft) 

 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC โครงการที่ 2 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
ต้ังอยูในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC โครงการที่ 1 โดยตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟาจํานวน 120 เมกะวัตตและไอน้ําปริมาณ 20 ตันตอช่ัวโมง 
โรงไฟฟาดังกลาวผลิตและจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. อายุ 25 ป
นับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย  สวนไฟฟาที่เหลือและไอน้ําปริมาณ 20 ตันตอช่ัวโมงจะจําหนายใหแก
ผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว   
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การดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 
 โรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2  BIC ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โดย
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวจะเริ่มตนซื้อขายไฟฟาในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  โครงการดังกลาวคาดวาจะใชเงินลงทุน
ประมาณ 4,750 ลานบาท    
 ปจจุบัน BIC ยังไมไดดําเนินการในการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 แตอยูระหวางการ
ดําเนินการจัดเตรียมโครงการ ไดแก การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกแบบโรงไฟฟา การศึกษาและคัดเลือก
เครื่องจักร การจัดทํางบประมาณการลงทุน การจัดเตรียมแผนงานการกอสราง การจัดหาแหลงเงินกู เปนตน คาดวาจะ
เริ่มตนกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการที่ 2 ไดในป 2557  โดยใชเวลาในการกอสราง 30 เดือน 
 
การลงทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม โครงการอื่นๆ 
 รัฐบาลมีนโยบายดานพลังงานที่ชัดเจนในการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม  ตาม
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย ที่กําหนดใหมีการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวม  
เพิ่มเติม   
 ดังนั้นหากในอนาคตรัฐบาลมีการเปดใหผูผลิตไฟฟาสามารถยื่นคําขอรับจําหนายไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอน
รวมเพิ่มเติมในโครงการใหมๆ  บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมเพิ่มเติมดังกลาว โดย
บริษัทหรือบริษัทยอยหรืออาจจะจัดตั้งบริษัทยอยอื่นขึ้นมาใหมเพื่อเปนผูยื่นคําขอดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทและบริษัท
ยอยมีบุคคลากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมดังกลาว 
 
2 โรงไฟฟาพลังน้ํา  
2.1 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1 

SEAN ไดลงนามในบันทึกความเขาใจกับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 เพื่อทําการศึกษาความเปนไป
ไดในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1-2 

ตอมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 SEAN ไดโอนสิทธิในผลประโยชนและภาระผูกพันทั้งหมด ตามสัญญาหลักตางๆ ไป
ให NN2 ทําใหสิทธิในการศึกษาความเปนไปไดและการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1-2 ถูกโอนมาเปนของ NN2 
ดวย 

NN2 ไดเขาไปสํารวจพื้นที่และทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1-2  ดังกลาว  
พบวาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1 มีความเปนไปไดในการลงทุน  โดยในเบื้องตนพบวา โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 
1 จะมีกําลังการผลิตไฟฟาไดประมาณ 160 เมกะวัตต  มีมูลคาการกอสรางโดยประมาณเทากับ 12,000 – 15,000 ลานบาท
(มูลคาดังกลาวเปนการประมาณการภายใตสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไดในอนาคต) เมื่อ
กอสรางแลวเสร็จจะสามารถผลิตไฟฟาขายไดประมาณปละ 740 ลานหนวย โดยมีพ้ืนที่รับน้ํา(Catchment Area) มีความ
กวางครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 797 ตารางกิโลเมตร  

 ดังนั้น NN2 จึงไดดําเนินการเพื่อพัฒนาโครงการไฟฟาน้ําบาก 1 ตอไป โดยอยูระหวางการดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดของโครงการ จากนั้นจึงจะลงนามในสัญญาสัมปทาน สัญญาซื้อขายไฟฟา สัญญาจางเหมากอสราง และสัญญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป 
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 ลักษณะโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1 ต้ังอยูใน สปป.ลาว หางจากเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ระยะทาง 15 กิโลเมตร
จากดานเหนือนํ้า โดยเขื่อนของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1 มีลักษณะเปนเขื่อนคอนกรีตบดอัดแนน (Roller Compacted 
Concrete: “RCC”) มีความสูงประมาณ 138 เมตร มีพ้ืนที่กักเก็บน้ําเหนือเขื่อนประมาณ 797 ตารางกิโลเมตร    โรงไฟฟา
พลังน้ํา น้ําบาก 1 จะติดตั้งกังหันแบบ Francis จํานวน 2 ชุด ชุดละ 80 เมกะวัตต รวมเปนกําลังการผลิตไฟฟาทั้งสิ้นเทากับ 
160  เมกะวัตต ทั้งนี้โรงไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1 จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดปละ 740 ลานหนวย  

 ทั้งนี้ ตามแผนการดําเนินการดังกลาว NN2 จะขายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดจากโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก1 ใหกับ EDL  
โดยปจจุบัน NN2 อยูระหวางการดําเนินทําขอตกลงเพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับ EDL  สวนการเดินเครื่องและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟานั้น  NN2 อาจจะพิจารณาเปนผูดําเนินการเองจากบุคคลากรของ NN2 ที่มีประสบการณจากเรียนรูใน
โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มาแลว 

2.2 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี 

 บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (“XPCL”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของสปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี บนแมน้ําโขงที่แขวง
และเขตไซยะบุรี สปป.ลาว โรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี มีขนาดกําลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต 

 XPCL ไดลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีกับรัฐบาล สปป.ลาว เปนสัญญาโครงการ
ลักษณะ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) กลาวคือ XPCL เปนผูรับสัมปทานในการออกแบบ พัฒนา กอสราง และ
ดําเนินการโครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี เปนระยะเวลา 29 ป นับจากวันเปดดําเนินการขายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) และ
จะสงมอบโครงการใหแกรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อระยะเวลาสัมปทานสิ้นสุดลง 

 ความเปนมาของโครงการ 

 CK ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding: “MOU”) กับ รัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2550 เพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดของการกอสรางฝายทดน้ํา (Run-of-River) ในแขวงไซยะบุรี (Xayaburi 
Hydroelectric Power Project) สปป.ลาว โดยคาดวาจะใชเวลาในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการนี้ไมเกิน 30 เดือน 

 ตอมา CK ไดเขาไปสํารวจและทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการดังกลาว พบวา โครงการดังกลาวมีความ
เปนไปไดในการลงทุน โดยในการศึกษาเบื้องตนพบวาโครงการไซยะบุรีจะมีกําลังการผลิตไฟฟาไดถึง 1,285 เมกะวัตตและ
เมื่อกอสรางแลวเสร็จจะสามารถผลิตไฟฟาขายไดประมาณปละ 7,370 ลานหนวย โดยมีพ้ืนที่รับน้ํา (Catchment Area) มี
ความกวางครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 280,000 ตารางกิโลเมตร คาดวามูลคาเงินลงทุนทั้งโครงการเปนจํานวนเงินประมาณ 
115,000 ลานบาท 

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 CK ไดลงนามในสัญญาเพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีกับรัฐบาล 
สปป.ลาว ทั้งนี้ ภายใตสัญญาดังกลาว จะมีระยะเวลาในการศึกษาและจัดทํารายละเอียดของโครงการเปนระยะเวลา 2 ป 
จากนั้นจึงจะลงนามในสัญญาสัมปทาน สัญญาจางเหมากอสราง และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของตอไป 

 ตอมา CK ไดจัดตั้ง XPCL โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของสปป.ลาว ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี บนแมน้ําโขงที่แขวงและเขตไซยะบุรี 
สปป.ลาว มีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 800 ลานบาท และเรียกชําระคาหุนรอยละ 30 โดยในชวงแรก CKถือหุนรอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน 
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 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดมีมติเห็นชอบให กฟผ.ลงนามในบันทึกขอตกลงรับซื้อไฟฟา กับ XPCL 
ในโครงการโรงไฟฟาไซยะบุรี สปป.ลาว โดยบันทึกขอตกลงดังกลาว กฟผ.ตกลงรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาไซยะบุรีจํานวน 
1,220 เมกะวัตต ในราคาคาไฟเฉลี่ย (Levelized tariff) เทากับ 2.519 บาทตอหนวย 

 ในเดือนมีนาคม 2554 CK ไดดําเนินการหาพันธมิตรและผูรวมทุนอื่นๆ มารวมลงทุนใน XPCL โดยไดขายหุนเดิมใน
สวนที่ CK ถืออยู โดยขายใหกับ (1) บจ.นที ซินเนอรยี่ (เปนบริษัทยอยของ บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทยอย
ที่ บมจ. ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100) ในสัดสวนรอยละ 25.00 (2) บมจ.ผลิตไฟฟา ในสัดสวนรอยละ 12.5  
(3) BECL ในสัดสวนรอยละ 7.5 และบจ.พี.ที.คอนสตรัคช่ัน แอนด อิริเกชั่น ในสัดสวนรอยละ 5.00 ทําใหสัดสวนการถือ
หุนของCK เหลือเทากับรอยละ 50.00  และตอมาในเดือนมกราคม ป 2556 ที่ผานมา CK ไดจําหนายหุนในสัดสวนรอยละ 
20 ใหแกรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว(EdL)  ทําใหสัดสวนการถือหุนของ CK ลดลงเหลือเทากับรอยละ 30  

 XPCL ไดลงนามในสัญญา Engineering, Procurement and Construction Contract for the Xayaburi Hydroelectric 
Power Project กับ CKL เพื่อกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี ในสปป.ลาว โดยสัญญาดังกลาวมีมูลคางานเทากับ 
51,824,640,000 บาทและ 711,040,000 ดอลลารสหรัฐฯ โดยเริ่มงานกอสรางในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และคาดวาจะใชเวลา
ในการกอสราง 96 เดือน 

 ลักษณะโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี เปนโครงการที่ต้ังอยูบนแมน้ําโขง ต้ังอยูแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว  หางจากเมือง
หลวงพระบาง 80 กิโลเมตร   โรงผลิตไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีเปนแบบฝายทดน้ํา (Run-of-River) บนแมน้ําโขง  มีขนาดกําลัง
การผลิต 1,285 เมกะวัตต   XPCLไดลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีกับรัฐบาล สปป.ลาว เปน
สัญญาโครงการลักษณะ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) กลาวคือ XPCL เปนผูรับสัมปทานในการออกแบบ พัฒนา 
กอสราง และดําเนินการโครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี เปนระยะเวลา 29 ป นับจากวันเปดดําเนินการขายไฟฟาเชิงพาณิชย 
(COD) และจะสงมอบโครงการใหแกรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อระยะเวลาสัมปทานสิ้นสุดลง 

 XPCL จะขายไฟฟาที่ผลิตไดใหกับ กฟผ.จํานวน 1,220 เมกะวัตต และขายไฟฟาสวนที่เหลือใหกับ EDL จํานวน 60 
เมกะวัตตตลอดอายุสัมปทาน   

 โครงการโรงไฟฟาดังกลาวคาดวาจะใชเวลาในการกอสรางทั้งสิ้นประมาณ 8 ป โดยไดเริ่มทําการกอสรางไปแลวเมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2555 และคาดวาจะเริ่มดําเนินการขายไฟฟาเชิงพาณิชยในเดือนตุลาคม 2562 

โครงสรางการถือหุน 

 ปจจุบัน XPCL มีทุนจดทะเบียนเทากับ 16,250,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,625,000,000 หุนมีมูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 1,707,250,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 170,725,000 หุนมีมูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาทโดยมีผูถือหุนดังนี้ 
 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) รอยละ (%) 
1. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 51,217,500  30.00  
2. บริษัท นที ซินเนอรยี จํากัด 42,681,250 25.00  
3. รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว 34,145,000 20.00 
4. บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 21,340,625 12.50  
5. บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 12,804,375 7.50  
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รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน (หุน) รอยละ (%) 
6. บริษัท พี.ที. คอนสตรัคช่ัน แอนด อิริเกชั่น จํากัด 8,536,250 5.00  

รวม 170,725,000 100.00  

การลงทุนของบริษัทในโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุร ี

 กลุม ช.การชาง ไดกําหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟาวา จะใหบริษัทเปนผูลงทุนหลัก  แตอยางไรก็
ตามสําหรับโครงการขนาดใหญใชเงินลงทุนมากและมีความซับซอน อาจจะมี CK ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทเขารวม
ลงทุนหรือใหการสนับสนุน เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อใหโครงการลงทุนดังกลาวสามารถดําเนินการ
ไดสําเร็จ  เมื่อโครงการดังกลาวดําเนินไปแลวและใกลจะเปดโครงการหรือสามารถใหบริการเชิงพาณิชยไดแลว  บริษัทจึง
จะเขาไปซื้อเงินลงทุนดังกลาวจากกลุม ช.การชาง ทั้งหมด หรืออาจจะทยอยซื้อเพิ่มตามฐานะทางการเงินของบริษัทก็ได 
เมื่อบริษัทพิจารณาวาเหมาะสม ทั้งนี้ราคาและเงื่อนไขจะตองเปนราคาที่ยุติธรรม 

 ดังนั้นในโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี ซึ่งเปนโครงการใหญที่ใชเงินลงทุนที่สูงมาก และโครงการดังกลาวเพิ่ง
เริ่มกอสรางซึ่งจะตองใชเวลากอสรางถึง 8 ปจึงยังคงมีความเสี่ยงจากปจจัยตางๆอยู  ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวบริษัท
จึงไดกําหนดนโยบายการลงทุนวา บริษัทจะทยอยลงทุนใน XPCL ไปกอนในสัดสวนนอยๆ และจะทยอยลงทุนเพิ่มขึ้นตาม
ความสามารถในการหาเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท  จนบริษัทสามารถซื้อหุน XPCL จากลุม ช.การชาง ทั้งหมด   
เมื่อโครงการสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยได ทั้งนี้ราคาและเงื่อนไขตองเปนราคายุติธรรม และหากการดําเนินการดังกลาว
เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการไดมาซึ่งสินทรัพย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย 

การลงทุนของบริษัทสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา โครงการอื่นๆ 

ในอนาคตบริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในโรงไฟฟาพลังน้ําเพิ่มเติม โดยมีแนวทางการเลือกลงทุนในโครงการที่มีความ
เปนไปได มีความเหมาะสมตอศักยภาพของบริษัท และเปนโครงการที่คาดวาจะใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับนโยบายของบริษัท อยางไรก็ตาม หากโครงการที่ควรลงทุนเปนโครงการขนาดใหญบริษัทมีนโยบายที่จะรวมลงทุนกับ
บริษัทอื่นเชนกัน ทั้งนี้ ผูที่จะรวมลงทุนกับบริษัทจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสมตามนโยบายของบริษัทดวย 

3. โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มเติม แมวาในปจจุบันไดมีการหยุดรับคําขอจําหนาย
ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและโครงสรางคาไฟกําลังอยูระหวางการพิจารณาปรับปรุง ดังนั้น หากมีการเปด
รับคําขอจําหนายไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใหมและโครงการมีความเหมาะสม บริษัทหรือบริษัทยอยจะ
ดําเนินการยื่นคําขอดังกลาวในกรณีที่มีโครงการที่เหมาะสม 

 อยางไรก็ตาม ในการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยภายใตเงื่อนไขคาไฟฟาและสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
(Adder) เดิมนั้น จะตองมาจากการเขารวมทุนหรือซื้อหุนมาจากผูพัฒนาโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวเรียบรอย
แลว ซึ่งบริษัทไดมีนโยบายที่จะลงทุนในโครงการดังกลาวเพิ่มเติม หากมีผูมาเสนอและบริษัทพิจารณาแลววาโครงการ
ดังกลาวนั้นเหมาะสมและเขาเงื่อนไขการลงทุนที่บริษัทกําหนด บริษัทก็จะลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มหรือขยาย
กําลังการผลิตไฟฟาของบริษัทและบริษัทยอยและบริษัทรวมใหเพิ่มมากขึ้น 
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7 ขอพิพาททางกฎหมาย 
 

      ณ.วันที่ 31 มกราคม 2556  บริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมไมมีขอพิพาททางกฎหมาย  ที่อาจกอใหเกิดผลเสียหายตอ
บริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 
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8 โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพย 
8.1.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 5,500,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 1,100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท และมีทุนที่เรียกชําระแลวจํานวน 4,600,000,000 
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 920,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ภายหลังการเสนอขาย 
หุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้  บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเทากับ 5,500,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,100,000,000 หุน หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 

 8.1.2 บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”) 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 SEAN มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 6,606,750,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 660,675,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

8.1.3 บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (“NN2”) 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556  NN2 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 8,809,000,000 บาท  

8.1.4 บริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556   BKC มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 234,250,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,342,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

8.1.5 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด(“BIC”) 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556   BIC มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1,370,000,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 137,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  

8.2 ผูถือหุน 
8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556  ดังนี้ 

ผูถือหุน 
กอนการเสนอขาย ภายหลังการเสนอขาย 

จํานวน(หุน) รอยละ จํานวน(หุน) รอยละ 
1. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 349,600,000  38.00 349,600,000 31.78 
2. บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 276,000,000  30.00 255,399,999 23.22 
3. บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 276,000,000  30.00 275,000,001 25.00 
4. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด  18,400,000  2.00 0 0.00 
5. ประชาชนทั่วไป* - - 220,000,000 20.00 

รวม 920,000,000 100.00  1,100,000,000 100.00 
หมายเหตุ: หุนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปประกอบดวยหุนสามัญที่เสนอขายโดยผูถือหุนเดิมของบริษัทจํานวน 

40,000,000 หุน และ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 180,000,000 หุน 
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บริษัท ช.การชาง จํากัด(มหาชน) มีรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556  ดังนี้ 
 

ผูถือหุน จํานวน(หุน) รอยละ 
1. บริษัท มหาศิริ สยาม จํากัด1/ 332,109,325 20.10 
2. บริษัท ช.การชาง โฮลด้ิง จํากัด2/ 171,216,127 10.36 
3. บริษัท ซี.เค.ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด3/ 91,071,427 5.51 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 66,939,625 4.05 
5. นางปราณี ทองกิตติกุล 38,117,902 2.31 
6. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 38,000,000 2.30 
7. TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN 28,160,400 1.70 
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 19,237,113 1.16 
9. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด4/ 17,692,500 1.07 
10. นายปลิว ตรีวิศวเวทย 16,325,851 0.99 

รวม 10 รายแรก 818,770,570 49.55 
หมายเหตุ: ขอมูลจาก www.set.or.th 
 1/ บริษัท มหาศิริ สยาม จํากัด ถือหุนโดยกลุมตระกูลตรีวิศวเวทย ในสัดสวนรอยละ 93.10 
 2/ บริษัท ช.การชาง โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุนโดย บริษัท มหาศิริ สยาม จํากัด ในสัดสวนรอยละ 25.00 และถือหุน

โดยกลุมตระกูลตรีวิศวเวทย ในสัดสวนรอยละ 62.5 
 3/ บริษัท ซี.เค.ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด ถือหุนโดย บริษัท มหาศิริ สยาม จํากัด ในสัดสวนรอยละ 25.00 และ

ถือหุนโดยกลุมตระกูลตรีวิศวเวทย ในสัดสวนรอยละ75 
 4/ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัดถือหุนโดย บริษัท ซีเค ออฟฟซ ทาวเวอร จํากัด ในสัดสวนรอยละ 25  บริษัท 

มหาศิริสยาม จํากัดถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 และกลุมตระกูลตรีวิศวเวทยถือหุนรอยละ 41.67 

 
บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) มีรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556 ดังนี้ 

   

ผูถือหุน จํานวน(หุน) รอยละ 
1. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 116,669,550 15.15 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 76,729,608 9.45 
3. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 55,872,800 7.26 
4. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 55,295,390 7.18 
5. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 38,500,550 5.00 
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) 36,962,300 4.80 
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 28,417,643 3.69 
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 23,752,669 3.08 
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 18,390,006 2.39 
10. THE BANK OF NEW YORK(NOMINEES) LIMITED 15,066,407 1.96 

รวม 10 รายแรก 461,656,923 59.96 
  หมายเหตุ: ขอมูลจาก www.set.or.th 
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บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) มีรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556  ดังนี้ 

ผูถือหุน จํานวน(หุน) รอยละ 
1. บริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด1/ 1,036,500,000 25.98 
2. บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 807,650,000 20.24 
3. บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 759,877,400 19.04 
4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  170,130,700 4.26 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 143,424,404 3.60 
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 79,984,642 1.85 
7. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 73,895,000 1.85 
8. นายมิน เธียรวร 67,900,000 1.70 
9. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 43,404,024 1.09 
10. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE 

COMPANY, LIMITED-TIGER 
40,500,000 1.02 

รวม 10 รายแรก 3,233,266,170 80.78 
ที่มา: ขอมูลจาก www.set.or.th 
หมายเหตุ: 1/ ผูถือหุนของบริษัท มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบดวย มิตซุย แอนด โค (เอเชีย 
  แปซิฟค) พีทีอี แอลทีดี ถือ 8,999,998 หุน หรือคิดเปนรอยละ100.00 บริษัท มิตซุยแอนดคัมปนี(ไทยแลนด) 

จํากัด ถือ 1หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.00 และบริษัท มิตซุยสยามอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ถือ 1 หุน หรือคิดเปน 
รอยละ 0.00 

 
8.2.2 บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”) 

SEAN มีผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 5 ราย ดังนี้ 

ผูถือหุน จํานวน(หุน) รอยละ 
1. บริษัท ซี เค พาวเวอร จํากัด (มหาชน)  369,977,999 56.00 
2. บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 220,225,000 33.34  
3. บริษัท พี.ที.คอนสตรัคช่ัน แอนด อิริเกชั่น จํากัด* 35,236,000 5.33  
4. บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเมนท จํากัด* 35,236,000 5.33  
5. นายนพดล   อินทรลิบ 1 0.00  

รวม 660,675,000 100.00  
หมายเหตุ * เปนผูถือหุนที่ไมมีความเกี่ยวของกับผูถือหุนใหญของบริษัท บริษัทยอยอื่น และบริษัทรวมของบริษัท 
 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556  ดังนี้ 

ผูถือหุน จํานวน(หุน) รอยละ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 652,500,000 45.00 
NORTRUST NOMINEES LTD. 133,168,867 9.181 
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 96,517,747 6.66 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 63,003,931 4.35 
สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 58,360,560 4.02 
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ผูถือหุน จํานวน(หุน) รอยละ 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 25,618,800 1.77 
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 21,615,200 1.49 
AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE 
COMPANY, LIMITED-APEX 

18,400,000 1.27 

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE 
COMPANY, LIMITED - AIA D-PL 

17,517,100 1.21 

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE 
COMPANY, LIMITED-TIGER 

15,000,000 1.03 

รวม 10 รายแรก 1,101,702,2051,086,934,826 75.98 
หมายเหตุ: ขอมูลจาก www.set.or.th 
 

8.2.3 บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (“NN2”) 
NN2  มีผูถือหุนและสัดสวนเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556  จํานวน 2 รายเปนดังนี้ 

ผูถือหุน จํานวน(บาท) รอยละ 
1. บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอ็นเนอรจี จํากัด  6,606,750,000 75.00  
2. EDL-Generation Public Company Limited 2,202,250,000 25.00  

รวม 8,809,000,000 100.00  

 

8.2.4 บริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) 
BKC มีผูถือหุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 จํานวน 3 รายดังนี้ 

ผูถือหุน จํานวน(หุน) รอยละ 
1. บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  2,342,498.00 100.00 
2. นายณรงค   แสงสุริยะ 1.00 0.00 
3. นายวรพจน  อุชุไพบูลยวงศ 1.00 0.00 

รวม 2,342,500.00 100.00 
 
8.2.5 บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จํากัด(“BIC”) 

BIC มีผูถือหุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 จํานวน 5 รายดังนี้ 

ผูถือหุน จํานวน(หุน) รอยละ 
1. บริษัท ซี เค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 89,049,998 65.00 
2. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 34,250,001 25.00  
3. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 10,960,000 8.00  
4. นางนภาพร ภูวุฒิกุล 2,740,000 2.00 
5. นายนพดล อินทรลิบ 1 0.00 

รวม 137,000,000 100.00  
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8.3 สัญญาระหวางผูถือหุน 
 8.3.1 สัญญาระหวางผูถือหุนของ SEAN 
คูสัญญา 
 

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”) และกลุมผูถือหุนซึ่งไดแก 
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) (“CK”) 
- บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) 
- บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BECL”) 
- บริษัท พี.ที. คอนสตรัคช่ัน แอนด อิริเกชั่น จํากัด (“พีที”) 
- บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“ชลาภัค”) 

วันที่ลงนามในสัญญา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 
ขอตกลงการบริหารที่
สําคัญ 

• คณะกรรมการของ SEAN ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมเกิน 11 ทาน โดยใน
สัญญาไดกําหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผูถือหุนแตละ
กลุม 

• ในชวงเวลากอน COD กําหนดให CK ในฐานะผูสนับสนุนโครงการ (“Sponsor”) 
จะเปนผูมีสวนรวมหลักในการบริหารและจัดการใน SEAN เชน 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทอยางนอย 1 ทานตองเปนกรรมการ

ตัวแทนจาก CK 
- องคประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการตัวแทนจาก CK และ 
- CK เปนผูมีสิทธิแตงต้ังประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และประธาน

กรรมการบริหาร เปนตน 
อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาภายหลัง COD กําหนดโอนสิทธิดังกลาวใหที่ประชุมผู
ถือหุน และ/หรอื ที่ประชุมคณะกรรมการเปนผูกําหนดทั้งหมด (แลวแตกรณี) 

ขอจํากัดในการโอนหุน • ผูถือหุนคนใดที่ประสงคจะโอนหุนตองดําเนินการเสนอขายหุนดังกลาวเปน
หนังสือใหแกผูถือหุนอื่นๆกอนตามอัตราสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นๆ ถืออยูใน
ขณะนั้นในบริษัท เวนแตเปนการโอนหุนโดยไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรจากบรรดาผูถือหุนอื่นๆทั้งหมดของบริษัท หรือเปนการโอนหุน
ใหแกบริษัทยอยใดๆของผูถือหุนรายนั้นซึ่งถือหุนไมนอยกวารอยละ 50 ของหุน
ในบริษัทยอยนั้นๆ หรือเปนการโอนหุนใหแกบริษัทภายใตการควบคุมของบริษัท
ผูถือหุนโดยที่ผูรับโอนหุนจะตองลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ (Accession 
Agreement) เพื่อยอมรับผูกพันตามสิทธิและหนาที่ของผูถือหุนที่ประสงคจะโอน
หุนดังกลาว ภายใตสัญญาระหวางผูถือหุน 

• ถาคูสัญญารายใดไมปฏิบัติตามสัญญาและไมสามารถแกไขขอผิดพลาดดังกลาว
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูถือหุนรายอื่น ผูถือหุนรายอื่น
นั้นสามารถเลือกใชสิทธิ (Call Option) คือ 1) ซื้อหุนจากผูถือหุนที่ทําผิดสัญญา
ตามสัดสวนการถือหุน หรือ 2) ยกเลิกสัญญา 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนรายอื่นเลือกที่จะใชสิทธิซื้อหุนจากผูถือหุนที่ทําผิดสัญญา
กําหนดใหราคารับซื้อมีจํานวนเทากับรอยละ 70 ของราคายุติธรรมที่ประมาณการ
โดยผูเช่ียวชาญอิสระ 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 99 

• กลุมผูถือหุนในสัญญานี้จะตองถือหุนใน SEAN อยางนอยรอยละ 51 จนถึงวัน
ครบรอบ 1 ปของ COD และจะตองถือหุนใน SEAN อยางนอยรอยละ 25 จนถึงป
ที่ 5 ของ COD 

• เวนแตเปนการโอนหุนตามขอยกเวนที่กําหนดในสัญญา CK, RATCH และ BECL 
ตกลงที่จะไมจําหนายหุนที่ถืออยูใน SEAN ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 
จนกวาจะถึงวันที่ SEAN ไดเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การสิ้นสุดของสัญญา สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุด เมื่อเกิดเหตุการณใดดังตอไปนี้เกิดขึ้นกอน 

• การไดมาหรือการควบรวมกับธุรกิจอื่นและทําให SEAN สิ้นสภาพการเปนนิติ
บุคคล 

• การตกลงรวมกันของคูสัญญาทุกฝาย 

• การตกลงรวมกันของคูสัญญาที่ไมไดกระทําผิดสัญญา ในกรณีที่มีคูสัญญารายใด
รายหนึ่งกระทําผิดสัญญาและไมสามารถแกไขขอที่ผิดสัญญาไดภายใน 30 วัน
หลังจากไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาที่ไมไดกระทําผิดสัญญา 

• การเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• วันครบกําหนด 5 ปภายหลังจาก COD 
 
8.3.2 สัญญาระหวางผูถือหุนของ BIC  

คูสัญญา: - บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) (“CK”)  
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“PTT”) 
-  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด (“BLDC”)  
-  นางนภาพร ภูวุฒิกุล   (“NP”) และ 
-  บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”) 

สัญญาลงวันที่: 18 สิงหาคม 2554 

ขอตกลงการบริหารที่
สําคัญ 1/ 

- คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมเกิน 5 คน โดยคูสัญญา มีสิทธิที่จะ
แตงต้ังกรรมการดังนี้ 
CK 3 คน  PTT 1 คน และ BLDC 1 คน 

- เรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับมติพิเศษจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งตองมีคะแนนเสียง
เห็นชอบอยางนอย 3 ใน 4 ของหุนทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนซึ่ง PTT และ 
CK เขารวมประชุม 
1.  การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท ช่ือบริษัทฯ 
2.  การเพิ่มหรือลดทุน 
3.  การเลิกบริษัท (ยกเวนเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรือเปนไปตาม

สัญญานี้) การยื่นขอลมละลาย 
4.  การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษัท 
5.  การออกหุนใหมที่ไมไดชําระคาหุนดวยเงิน 
6.  การลงทุน หรือการกอหนี้ที่มูลคาเกินกวาอํานาจของคณะกรรมการ 
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เร่ืองพิเศษ 1/ เรื่องที่กําหนดไวเปนพิเศษดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบอยางนอยรอยละ 
75 ของกรรมการที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ทั้งนี้ ในกรณีกอนวันเริ่มดําเนินการของโครงการจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากกรรมการที่แตงต้ังโดย CK และ PTT  

1. การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท ช่ือบริษัทฯ 
2. การแกไขหรือการยกเลิกโครงการโรงไฟฟา 
3. การลงทุนในโครงการใหม  การไดมาซื้อสินทรัพย หรือการกอภาระหนี้สิน

หรือเงินกูยืมในจํานวนเกินกวา 20 ลานบาทแตไมเกิน 100 ลานบาท 

4. การจัดต้ังหรือการยกเลิกบริษัทยอย 

5. การควบควมกิจการหรือการควบบริษัท 

6. การเลิกบริษัท (ยกเวนเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรือเปนไปตามสัญญา
นี้) การยื่นขอลมละลาย 

7. การนําสินทรัพยเปนหลักประกัน 
8. การกอใหเกิดหรือการยินยอม  สิทธิในการเรียกรอง  ที่มีมูลคาเกินกวา 100 

ลานบาท 
9. อนุมัติมูลคาโครงการสวนที่เกินกวาที่กําหนดไวในงบประมาณ 

การโอนหุน ภายใตขอยกเวนที่กําหนดในสัญญานี้ คูสัญญาจะโอนหุน จําหนายจายโอนหุน จํานํา
หุน หรือ กอภาระผูกพันเหนือหุนของบริษัทฯ โดยไมไดรับความยินยอมเปน 
ลายลักษณอักษรจากคูสัญญาไมได  
หากผูถือหุนอื่นไมยินยอมใหมีการโอนหุน ผูถือหุนที่ประสงคจะโอนหุนจะตอง
เสนอขายหุนตามสัดสวนใหแกคูสัญญากอน (คูสัญญาดังกลาวมีสิทธิปฏิเสธกอน )
หากคูสัญญาไมซื้อหุนในเวลาที่กําหนด คูสัญญาที่ประสงคจะขายหุนมีสิทธิขายหุน
ใหแกบุคคลอื่นไดโดยตองมีเงื่อนไขและราคาการขายที่ไมเปนประโยชนกวาที่เสนอ
ใหแกคูสัญญา  

การผิดสัญญา หากคูสัญญารายใดรายหนึ่งผิดสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญและไมเยียวยาการผิด
สัญญานั้นภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคูสัญญาที่ไมไดเปนฝายผิด
สัญญา คูสัญญาที่ไมไดเปนฝายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุนบริษัทฯ ที่ถือโดย
คูสัญญาที่ผิดสญัญา หรือเลิกสัญญานี้  
หากคูสัญญาที่ไมไดกระทําผิดสัญญาเพียงรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย (แตไมใช
ทุกราย) ใชสิทธิในการซื้อหุน คูสัญญาที่ใชสิทธิดังกลาวมีสิทธิที่จะซื้อหุนทั้งหมด
ของคูสัญญาที่กระทําผิดสัญญาตามสัดสวนการถือหุนในบริษัท 
 

หมายเหตุ 1/ ผูถือหุนของ BIC มีการทําสัญญาระหวางผูถือหุน ซึ่งระบุวากอนวันที่ BIC เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย การตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญๆจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทและ ปตท. จึงถือวามีการคานอํานาจกัน จากขอตกลงดังกลาวจึงถือไดวา
บริษัทไมมีอํานาจควบคุมใน BIC ดังนั้นงบการรวมของบริษัทจึงยังไมไดรวมรายการบัญชีของ BIC   แตอยางไรก็ตาม
ภายหลังจากวันที่ BIC เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย  และงบการเงินรวมของบริษัทจึงจะมีรายการบัญชีของ BIC รวมอยูดวย 
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8.4 นโยบายการจายเงินปนผล 
8.4.1 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักสํารองตามกฎหมาย 

ทั้งนี้อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวขางตนขึ้นอยูกับ ผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการลงทุนหมุนเวียน  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ 
เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืม   และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการบริหารงานตามที่
คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร 

8.4.2 นโยบายการจายเงินปนผลของ SEAN 

SEAN มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ SEAN และหลังหักสํารองตามกฎหมาย 

ทั้งนี้อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวขางตนขึ้นอยูกับ ผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการลงทุนหมุนเวียน  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ 
เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืม   และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการบริหารงานตามที่
คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของ SEAN เห็นสมควร 

8.4.3 นโยบายการจายเงินปนผลของ NN2 

NN2 มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ NN2 และหลังหักสํารองตามกฎหมาย  

ทั้งนี้อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวขางตนขึ้นอยูกับ ผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการลงทุนหมุนเวียน  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ 
เง่ือนไขและและปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของ NN2 
เห็นสมควรและขอจํากัดตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืม โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูยืมระยะยาวไดระบุ
วา NN2 จะสามารถจายเงินปนผลไดก็ตอเมื่อ 

1. สํารองเงินในบัญชีตางๆไดครบถวน  ดังนี้ 
1.1 Operating Account บริษัทตองสํารองเงินไวสําหรับจายชําระคาใชจายดําเนินงานระยะเวลา 3 เดือน 
1.2 Accrual Account บริษัทตองสํารองเงินไวสําหรับการจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยในงวดถัดไป 
1.3 Debt Service Reserve Account บริษัทตองสํารองเงินไวเปนจํานวนเทากับเงินตนและดอกเบี้ยในอีก 

6 เดือนขางหนา 
1.4 PPA Bond Drawings Sub-Account บริษัทตองสํารองเงินไวสําหรับกรณีที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติได

ตามเงื่อนไขของ PPA 
2. ทั้งนี้เงินสดคงเหลือภายหลังจากการสํารองเงินในบัญชีตางๆ ตามขอ 1 ขางตนแลว เงินสดคงเหลือ

ดังกลาวแบงออกเปนสองสวน  โดยสวนที่หนึ่งสัดสวนรอยละ 20 ของเงินสดคงเหลือ นําไปชําระ
คืนเงินตนกอนกําหนด (Mandatory Prepayment) ใหกับเจาหนี้  สวนที่สองสัดสวนรอยละ 80  ของเงิน
สดคงเหลือ     NN2 สามารถนําไปจายเงินปนผลได 
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3. การดํารงอัตราสวน DSCR ตองไมตํ่ากวา 1.10 เทา และภายหลังจากการจายเงินปนผล อัตราสวน
ดังกลาวตองไมตํ่ากวา 1.05 เทา 

8.4.4 นโยบายการจายเงินปนผลของ BKC 

BKC มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BKC และหลังหักสํารองตามกฎหมาย 

ทั้งนี้อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวขางตนขึ้นอยูกับ ผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการลงทุนหมุนเวียน  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ 
เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืม   และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการบริหารงานตามที่
คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของ BKC เห็นสมควร 

8.4.5 นโยบายการจายเงินปนผลของ BIC 

BIC มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BIC และหลังหักสํารองตามกฎหมาย 

ทั้งนี้อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวขางตนขึ้นอยูกับ ผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการลงทุนหมุนเวียน  การลงทุนเพิ่มเติม การขยาย
ธุรกิจ เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืม   และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการบริหารงาน
ตามที่คณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของ BIC เห็นสมควร 
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9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางองคกรของบริษัท 
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9.1 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 4 ชุด  ซึ่ง

ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งคณะผูบริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามและลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความ

ไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสราง 

การจัดการของบริษัทมีดังนี ้

 

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท  

 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 12 ทาน มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ กรรมการ 

4. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

5. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

6. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการและกรรมการบริหาร 

7. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย กรรมการและกรรมการบริหาร  

8. นายอัลวิน จี* กรรมการ 

9. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการผูจัดการ  

10. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

11. นายวิชาญ อรามวารีกุล กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการอิสระ 

12. นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ: * มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 มีมติแตงตั้ง นายอัลวิน จี เปนกรรมการแทน

นายคําผุย จีราระร่ืนศักดิ์ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556  

โดยมี นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนเลขานุการบริษัท 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

1. นายประเสริฐ มริตตนะพร และ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญ 

ของบริษัท หรือ 

2. นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือช่ือรวมกับนายปลิว  

ตรีวิศวเวทย หรือ นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ หรือ นายณรงค แสงสุริยะ หรือ นายอัลวิน จี หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ หรือ  

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง 

รักษาผลประโยชนของบริษัท 

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัท โดยบริษัทควรจัดสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถือหุนรวมทั้งวาระการ

ประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาพอสมควร และตองไมนอยไปกวาระยะเวลาที่

กําหนดในขอบังคับของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และควรตองเปนการประชุมเต็มคณะ เมื่อมี

การพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสําคัญ รายการที่มีนัยสําคัญควรรวมถึง รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสิน

ของบริษัทและบริษัทยอยที่มีผลกระทบสําคัญตอบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญ การขยายโครงการลงทุน 

การพิจารณาและอนุมัติเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ  การกําหนดระดับอํานาจ

ดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เปนตน 

3. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเช่ือถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบ

การจัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทใหมีความถูกตอง เพื่อแสดงฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงานในรอบบัญชีที่ผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน และถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท กอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล 

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัท รวมถึงบริษัทยอยและบริษัทรวมปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอกําหนดของตลาด 

หลักทรัพยฯ อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการเขารวม

ลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝายบริหาร 

7. บังคับใชนโยบายควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการที่เขาไปลงทุนกับบริษัทยอย หรือบริษัทรวม ทั้งนี้ไดแก  
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7.1 ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบซึ่งไดกําหนดไวสําหรับกรรมการที่ไดรับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุน

ของบริษัทในบริษัทยอยนั้น 

7.2 ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษทัรวมใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

7.3 ติดตามดูแลใหบริษัทยอยเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหวางกัน 

และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญแกบริษัทใหครบถวนถูกตอง  

7.4 หากเปนกรณีที่บริษัทยอยทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน หรือทํา

รายการสําคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับมติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหรับแตงตั้งเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอยมีหนาที่กํากับดูแลให

บริษัทยอยปฏิบัติตามกลไกกํากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาจําหนายไปซึ่ง

ทรัพยสิน รวมทั้งรายการที่สําคัญซึ่งบริษัทกําหนด ทั้งนี้ ใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของบริษัทยอย

ทํานองเดียวกับการทํารายการในหลักเกณฑ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทตองไดรับมติจากที่

ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท แลวแตกรณี 

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเขาเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ในบริษัทยอย หรือ

บริษัทรวม ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม รวมถึงกําหนดใชนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับ

ดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม เพื่อแสดงวาบริษัทมีกลไกการกํากับดูแลบริษัทยอยตามที่

กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออก

ใหม ฉบับตามที่ไดมีการแกไข 

9. กําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ

คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน เปนตน รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ ตลอดจนคาตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ที่แตงต้ัง 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให 

คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ 

อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวน 

เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด 

การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร  หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม

คณะกรรมการอยางชัดเจน และระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 

10. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด

แทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคล

ดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ

รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด 

ที่จะทําขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 
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หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข  

และวิธีการตามที่กําหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจด

ทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

11. กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้ ตามเกณฑเงื่อนไขและวิธีการ 

ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

12. กรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิดชอบตอบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใดๆ อัน

เกิดขึ้นเนื่องจากการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงขอความที่เปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปด

ขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญตามที่กําหนดในกฎเกณฑหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เวนแตกรรมการ

และผูบริหารดังกลาวจะพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูล หรือการขาดขอมูลที่ควร

ตองแจงนั้น 

13. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบริหารใชขอมูล

ภายในของบริษัท และของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมี

ผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม

และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

14. กรรมการ และผูบริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาว มีหนาที่แจงให

บริษัททราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวมในลักษณะที่อาจกอใหเกิด 

ความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท บริษัท

ยอยหรือบริษัทรวมดังกลาว 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมท้ังหมด 

ป 2554 ป 2555 ไตรมาส 1 ป 2556 

1. นายทนง พิทยะ1/ - 3/6 3/3 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย 6/6 6/6 3/3 

3. นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ 6/6 6/6 3/3 

4. นายณรงค แสงสุริยะ2/ 1/6 6/6 3/3 

5. นายคําผุย จีราระรื่นศักดิ์3/ - 2/6 1/3 

6. นายประเสริฐ มริตตนะพร4/ 4/6 6/6 3/3 

7. นายสมโพธิ ศรีภูมิ5/ 1/6 6/6 3/3 

8. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย 6/6 5/6 1/3 

9. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย6/
 - 3/6 3/3 

10. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว7/ - 3/6 3/3 

11. นายวิชาญ อรามวารีกุล7/ - 3/6 3/3 

12. นายประเวศ อิงคดาภา8/ - 1/6 3/3 

13. นายอัลวิน จี9/ - - - 



บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่  108 

หมายเหตุ: 1/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 

สิงหาคม 2555 

 2/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 

 3/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555  

และไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 

 4/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 

 5/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 

 6/ ได รับการแต งตั้ ง ให เปนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจากที่ประชุมวิสามัญผู ถื อ หุนค ร้ังที่  1/2555  

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูจัดการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2555 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 

 7/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555  

 8/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 

 9/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการแทนนายคําผุย จีราระร่ืนศักดิ์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากที่มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่  

23 สิงหาคม 2555 มีจํานวน 2 ทานและไดรับการแตงตั้งจากที่มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2555 จํานวน 1 ทาน และตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 มีมติอนุมัติใหบริษัท 

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีมติแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานดังกลาวเปนกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการ

ดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่ เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีรายช่ือดังนี ้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง 

1. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
*
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวิชาญ อรามวารีกุล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: * เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน

ของบริษัท 

โดยมี นายไพโรจน บุญเกิด เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน

การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงตั้ งบุคคลซึ่ งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมตลอดจนรายการไดมา

จําหนายไป ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล

และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท รายงานดังกลาวตองลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

8. รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่เกี่ยวของอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อ

นํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลตอผูถือหุนและองคกรสูงสุด 

10. การรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

11. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ หรือการกระทําซึ่งอาจมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ

หรือการกระทําที่ตองรายงานมีหัวขอดังตอไปนี ้

11.1  รายงานที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

11.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

11.3  การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกับคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบริหารแลววาตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา

มีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่

พบดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ได 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมท้ังหมด 

ป 2554 ป 2555 ไตรมาส 1 ป 2556 

1. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว - 2/2 3/3 

2. นายวิชาญ อรามวารีกุล - 2/2 3/3 

3. นายประเวศ อิงคดาภา - 2/2 3/3 

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากที่มติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่  4/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555  

มีจํานวน 2 ทานและไดรับการแตงตั้งจากที่มติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 จํานวน 1 ทาน 



บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่  110 

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่ 

เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยกรรมการ 

ที่มรีายช่ือ ดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตําแหนง 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 

3. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบริหาร 

4. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย กรรมการบริหาร 

5. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน 

และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท การกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  

เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ /หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบที่สําคัญไดดังตอไปนี้ 

1. นําเสนอเปาหมาย  นโยบาย  แผนธุรกิจ  รวมถึงกลยุทธการดําเนินธุรกิจ  และงบประมาณประจําปของ  

บริษัท การขยายกิจการ การกําหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรอง

ขอเสนอของฝายบริหารเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดําเนินงานที่เปนรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทซึ่งมีเง่ือนไขทางการคาทั่วไป  ในวงเงินแตละรายการไมเกิน 200 ลานบาท  แตไมเกินงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว ทั้งนี้ ภายใตบังคับของ

หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

4. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

5. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการ

ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
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เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับ

มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวน

ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยฯ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ

บริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ

ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคา

ปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร  

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมท้ังหมด 

ป 2554 ป 2555 ไตรมาส 1 ป 2556 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย - 1/1 2/2 

2. นายประเสริฐ มริตตนะพร - 1/1 2/2 

3. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย - 1/1 2/2 

4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ - 1/1 1/2 

5. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย - 1/1 2/2 

 

9.1.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัท

และบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยบุคคลจํานวน 3 ทานดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ตําแหนง 

1. นายณรงค แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

2. นายวิชาญ อรามวารีกุล กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

3. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

โดยมี นางสาวปยนุช มริตตนะพร เปนเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกได 
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ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

ดานบรรษัทภิบาล 

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใหมีการปฏิบัติในทุกระดับตอไป 

2. กํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และบุคลากร

ของบริษัทใหสอดคลองกับ ขอ 1. 

3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนขอพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติดานการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากลและขอเสนอแนะของสถาบันตาง ๆ และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโนม และเปรียบเทียบการปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนว

ปฏิบัติของบริษัทช้ันนํา 

5. ดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหมีผลอยางตอเนื่องและ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

6. ใหคําแนะนําแกบริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และคณะทํางานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่

ดี 

7. รายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทตอคณะกรรมการเพื่อทราบอยางสม่ําเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสําคัญ 

ซึ่งสงผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ จะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งใหความเห็นใน

แนวปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม 

8. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตอผูที่เกี่ยวของ และในรายงานประจําป โดยตอง

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนเสมอ 

9. ใหต้ังคณะทํางานไดตามที่เห็นสมควร 

ดานบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ

บริษัทและฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

2. กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จ โดยมุงเนนเพิ่มการใหความคํานึงถึงความ

เสี่ยงในแตละปจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอยางเหมาะสม 

3. พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทที่สอดคลองกับธุรกิจของบริษัท เชน ดานการลงทุน ดานการเงิน ดาน

ความปลอดภัย ดานกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่

ยอมรับได พรอมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับ

สภาวะการดําเนินธุรกิจ 

4. รายงานการกํากับผลประเมินความเสี่ยง และการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

เปนประจํา ในกรณีที่มีเรื่องสําคัญซึ่งกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

โดยเร็วที่สุด 

5. ใหต้ังคณะทํางานไดตามที่เห็นสมควร 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยบุคคลจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตําแหนง 

1. นายวิชาญ อรามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

โดยมี นางสาวปยนุช มริตตนะพร เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง  

ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกได  

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อนําช่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนหรือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแตงต้ัง 

3. พิจารณากําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
4. พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

9.1.4 คณะผูบริหาร (ตามคํานิยามผูบริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนิยาม

ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (“รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม”) 

บริษัทมีคณะผูบริหารมีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อคณะผูบริหาร ตําแหนง 

1. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการผูจัดการ และรักษาการผูอํานวยการสํานักกรรมการ 

2. นางสาวปยนุช มริตตนะพร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

3. นางอรัญญา ทองอรัญญิก ผูอํานวยการฝายบริหารโครงการ 

4. นายพงศธร กาญจนอัครเดช ผูอํานวยการฝายนักลงทุนสัมพันธ 

5. นางสาวศรัณยภัฏ สุวรรณวัฒน ผูอํานวยการฝายบริหารองคกร 

6. นายไพโรจน บุญเกิด ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

หมายเหตุ: ผูบริหาร หมายความวา ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนง

เทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงาน

บัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา 
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ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ  

1. เปนผูกํากับใหมีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับการทํางานของบริษัท หากมีขอสงสัยใหเปน 

ผูวินิจฉัยหากมีเหตุผลความจําเปนตองแกไขระเบียบใหเสนอคณะกรรมการอนุมัติ 

2. มีอํานาจในการออกคําสั่ง กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

3. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบ
อํานาจชวงนั้นดวย 

4. กําหนดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายรวมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อให 

ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 

5. บริหารจัดการงานทุกๆ ดาน ตามวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ 

6. ดูแลใหบุคลากรในฝายตางๆ สามารถดําเนินการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและเปาหมายของแตละฝายไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

7. พัฒนาองคกรใหมีผลการดําเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
เพื่อใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน 

8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัทเปนราย

ไตรมาส 

9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมที่บริษัทเขาไปลงทุน เพื่อให

มีผลประกอบการที่ดีตามเปาหมาย และรายงานตอคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาใหมี 

ผลประกอบการที่ดีขึ้น 

10. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหมๆ ที่ดี โดยทําการศึกษาทางดานเทคนิคและดานการเงินอยาง

เหมาะสมและครบถวนเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

11. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

12. ดําเนินการหรือบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

13. จัดทํานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัท เพื่อนําเสนอตอ 

คณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

9.1.5 เลขานุการบริษัท   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 
(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท 

(3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดสวนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร 

3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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9.2 โครงสรางองคกรของ SEAN 

กรรมการผูจัดการ
นายอัลวิน จี

รองกรรมการผูจัดการ 
ฝายการเงินและบริหารจัดการ

นายอัลวิน จี

รองกรรมการผูจัดการ 
ฝายเทคนิคและวิศวกรรม
นายสมาน  พงษประภาพันธ

รองกรรมการผูจัดการ 
ฝายกอสราง

 นายอาสา  อรรถยุกติ 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

นายชางใหญ
ดานเครื่องกล
นายธํารง สุทธวารี

นายชางใหญ
ดานโยธา

นางประทุมขวัญ งามศิริเลิศสกุล
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9.2.1 คณะกรรมการบริษัท SEAN 

 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการบริษัท SEAN ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 10 ทาน มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. นายวีรพงษ รามางกูร ประธานกรรมการ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

3. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการและกรรมการบริหาร 

4. นายพีระวัฒน พุมทอง กรรมการและกรรมการบริหาร 

5. นายแวน ฮวง เดา กรรมการและกรรมการบริหาร  

6. นายอัลวิน จี กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ

ฝายการเงินและบริหารจัดการ 

7. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 

8. นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการ 

9. นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ กรรมการ 

10. นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค กรรมการ  

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน SEAN 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายอัลวิน จี กรรมการสองในสี่คนนี้ลง

รายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท SEAN หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย หรือ นายณรงค แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายอัลวิน จี คนในคน

หนึ่งลงลายมือช่ือรวมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท SEAN 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท SEAN 

คณะกรรมการบริษัท SEAN มีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของ SEAN   ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ SEAN  มติที่ประชุมผูถือหุน  SEAN 
และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของ SEAN1 ซึ่งผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ SEAN ครั้งที่ 3 /2556 วันที่ 23 

เมษายน 2556 ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ SEAN  
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหารนั้น ใหมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท 

SEAN และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ SEAN จะกําหนด กรรมการและผูบริหารของ SEAN  มีดุลพินิจในการพิจารณา และ

ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ SEAN ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติ

ของ SEAN ไดตามที่กรรมการและผูบริหารของ SEAN จะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของ SEAN และผูถือหุน  

                                                            
1 ระเบียบปฏิบัติท่ีคณะกรรมการบริษัท SEAN กําหนด และมีมติอนุมัติรับรองใหบังคับใชเพื่อกําหนดขอบเขตของบทบาท อํานาจหนาที่ และความ

รับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท SEAN เพิ่มเติมจากที่กําหนดโดยกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมอื่นของคณะกรรมการ และมติท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัท SEAN เพื่อใหกรรมการของบริษัท SEAN เขาใจบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของตนที่มีตอผูถือหุนและสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปรงใส และธรรมาภิบาลที่ด ี
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นอกจากอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท SEAN ตามที่กฎหมาย และขอบังคับของ 

SEAN กําหนดแลว ใหคณะกรรมการบริษัท SEAN มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในนโยบายการ

ควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการที่ CKP กําหนดดวย ทั้งนี้ไดแกหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญตามที่กําหนดใน

กฎบัตร ดังตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย และการทํารายการสําคัญอื่นใดตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการ โดย
ดําเนินการใหบริษัทตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุนของ CKP กอนที่คณะกรรมการบริษัท 
SEAN จะพิจารณาเรื่องการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป รวมทั้งรายการสําคัญอื่นใด ทั้งนี้ 
ใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของ SEAN ทํานองเดียวกับการทํารายการในหลักเกณฑ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ 
CKP ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของ CKP 

2. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ SEAN ใหแกผูถือหุนของ SEAN ใหครบถวน
ถูกตองภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ SEAN เขาทํารายการระหวางกัน หรือมีรายการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัท SEAN มีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเขาทํา
รายการดังกลาวแกผูถือหุนของ SEAN ทราบโดยครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาตามที่ผูถือหุนกําหนด ทั้งนี้ ใหพิจารณา
ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

3. นอกเหนือจากการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546  
("ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน") และการทํารายการไดมาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย  ("ประกาศการไดมาจําหนายไปฯ") แลว  การทํารายการตอไปนี้ถือเปนรายการที่มีความสําคัญ 
คณะกรรมการบริษัท SEAN มีหนาที่ตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการตอ CKP และจะตองไดรับมติอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการของ CKP กอน 

อนึ่ง รายการที่ถือวามีสาระสําคัญไดแกรายการใด ๆ ที่อยูนอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจําปซึ่งไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว และเปนรายการซึ่งหากเขาทําแลวจะมีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของ SEAN 

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองซึ่งเปนสาระสําคัญที่มีตอผูที่ 
กอความเสียหายแก SEAN 

(ข) การขายหรือโอนกิจการของ SEAN ทั้งหมด หรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดสวนที่เปนสาระสําคัญมาเปนของ SEAN  
(ง) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของ SEAN ทั้งหมด หรือบางสวนที่เปน

สาระสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของ SEAN  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 

(จ) การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการ หรือทรัพยสินของ SEAN ทั้งหมด หรือสวนที่เปนสาระสําคัญ 
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(ฉ) การกูยืม การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพัน SEAN ใหตองรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือ
การใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของ SEAN  

(ช) การพิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากจะพึงมี) ของ SEAN  
(ซ) การเลิกกิจการของ SEAN  ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการของ SEAN ที่เลิกนั้น

เปรียบเทียบกับขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว อยูในเกณฑตองไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP 

(ฌ) การแกไขขอบังคับของ SEAN  
4. เรื่องดังตอไปนี้เปนรายการสําคัญซึ่ง SEAN จะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ CKP กอน 

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของ SEAN และการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม
เปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน 
SEAN ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ SEAN  หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ
CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน SEAN ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลว
ของ SEAN  

(ข) การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน SEAN ไม
วาในทอดใด ๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ SEAN  หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้ง
ทางตรงและทางออมใน SEAN ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ 
SEAN  

(ค) การเลิกกิจการของ SEAN  ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการของ SEAN ที่เลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลวอยูในเกณฑตองไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ CKP  

5. หาก SEAN จะเขาทํารายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของ SEAN และเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอ 
SEAN อยางมีนัยสําคัญ รายการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP หรือที่ประชุมถือหุนของ CKP กอน 
ทั้งนี้ใหพิจารณาดําเนินการตามขนาดรายการที่คํานวณไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ 

6. กรรมการและผูบริหารของ SEAN ตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของในสวนที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายไดวาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด 
(Conflict of Interest) กับ CKP ตอคณะกรรมการของ SEAN หรือผูที่คณะกรรมการของ SEAN มอบหมายภายในระยะเวลา
ที่ SEAN กําหนด โดยคณะกรรมการบริษัท SEAN มีหนาที่เปดเผยและนําสงขอมูลดังกลาวตอ CKP เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของ SEAN และของ CKP 
เปนสําคัญ รวมทั้งตองแจงให SEAN ทราบโดยไมชักชาหากการถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน SEAN  หรือบริษัทใน
เครือ 

7. กรรมการ และผูบริหารของ SEAN รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาที่แจงให
คณะกรรมการบริษัท SEAN ทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับ SEAN ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวกับ SEAN  โดย
คณะกรรมการบริษัท SEAN มีหนาที่เปดเผยขอมูลดังกลาวให CKP ทราบ 
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อนึ่ง การกระทําดังตอไปน้ีซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของ SEAN ไดรับ
ประโยชนทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุให SEAN ไดรับความเสียหาย ใหสันนิษฐานวาเปน
การกระทําที่ขัดหรือแยงกับประโยชนของ SEAN อยางมีนัยสําคัญ  

(ก) การทําธุรกรรมระหวาง SEAN กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยมิไดเปนไปตาม
หลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ข) การใชขอมูลของ CKP และของ SEAN ที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว หรือ 

(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของ CKP และของ SEAN ในลักษณะที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑ
หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

อน่ึง กรรมการและผูบริหารของ SEAN ตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทาง
ผลประโยชน   

8. คณะกรรมการบริษัท SEAN มีหนาที่รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ 
ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ตอ CKP ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และ CKP มี
สิทธิเรียกให SEAN เขาช้ีแจงหรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาว ซึ่ง SEAN ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ทันที 

9. คณะกรรมการบริษัท SEAN ตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวดวยการดําเนินงานใหกับ CKP เมื่อไดรับการ
รองขอตามความเหมาะสม  

10. กรณีที่ CKP ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจงให SEAN ช้ีแจง และ/หรือ นําสงเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ CKP ได 

11. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของ SEAN  รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของ CKP และของ SEAN  ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือ
ในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอ CKP หรือ SEAN  เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรง
หรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

 
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร SEAN 

SEAN มีคณะกรรมการบริหารมีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตําแหนง 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการบริหาร 

3. นายอัลวิน จี กรรมการบริหาร 

4. นายพีระวัฒน พุมทอง กรรมการบริหาร 

5. นายแวน   ฮวง   เดา กรรมการบริหาร 
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9.2.3 คณะผูบริหารบริษัท SEAN 

SEAN มีคณะผูบริหารมีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อคณะผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายอัลวิน จี กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการฝายการเงินและบริหาร

จัดการ 

2. นายสมาน พงศประภาพันธ รองกรรมการผูจัดการ ฝายเทคนิคและวิศวกรรม 

3. นายอาสา อรรถยุกติ รองกรรมการผูจัดการ ฝายกอสราง 

4. นางประทุมขวัญ งามศิริเลิศสกุล นายชางใหญ ดานโยธา 

5. นายธํารง สุทธวารี นายชางใหญ ดานเครื่องกล 

หมายเหตุ : นายอัลวิน จี ดํารงตําแหนงสูงสุดในดานการบัญชีและการเงินของ SEAN 
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9.3 โครงสรางองคกรของ NN2 

กรรมการผูจัดการ
นายอัลวิน จี

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายบริหารจัดการ

นายอัลวิน จี

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายเดินเครื่องและบาํรุงรักษา

นายสมคิด แข็งแรง

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ
ดานโรงไฟฟา

นายสุรสิทธิ์ มานาดี

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ
ดานระบบสงไฟฟา
นายไมตรี โชติชัยสถิตย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
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9.3.1 คณะกรรมการบริษัท NN2 

 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการบริษัท NN2 จํากัด ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 13 ทาน มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. นายวีรพงษ รามางกูร ประธานกรรมการ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

3. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการและกรรมการบริหาร 

4. นายพีระวัฒน พุมทอง กรรมการและกรรมการบริหาร 

5. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย กรรมการและกรรมการบริหาร 

6. นายแวน ฮวง เดา กรรมการและกรรมการบริหาร  

7. นายอัลวิน จี กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ

ฝายบริหารจัดการ 

8. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 

9. นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการ 

10. นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ กรรมการ 

11. นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค กรรมการ  

12. ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง กรรมการ  

13. ทานสีสะหวาด ทิระวง กรรมการ  

 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท NN2 

คณะกรรมการบริษัท NN2 มีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการ NN2 ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของ NN2  ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท NN2  มติที่ประชุมผูถือหุน NN2 และ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท NN2 ซึ่งผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ NN2 ครั้งที่ 3 /2556 วันที่ 23 เมษายน 2556ดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ NN2  

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหารนั้น ใหมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท 
NN2 และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ NN2 จะกําหนด กรรมการและผูบริหารของ NN2 มีดุลพินิจในการพิจารณา และออก
เสียงในการประชุมคณะกรรมการของ NN2 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของ 
NN2 ไดตามที่กรรมการและผูบริหารของ NN2 จะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของ NN2 และผูถือหุน  

นอกจากอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท NN2 ตามที่กฎหมาย และขอบังคับของ NN2 
กําหนดแลว ใหคณะกรรมการบริษัท NN2 มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและ
กลไกการกํากับดูแลกิจการที่ CKP กําหนดดวย ทั้งนี้ไดแกหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญตามที่กําหนดในกฎบัตร
ดังตอไปนี ้

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย และการทํารายการสําคัญอื่นใดตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการ โดย
ดําเนินการให NN2 ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุนของ CKP กอนที่คณะกรรมการ NN2 
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จะพิจารณาเรื่องการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป รวมทั้งรายการสําคัญอื่นใด ทั้งนี้ ให
พิจารณาการทํารายการดังกลาวของ NN2 ทํานองเดียวกับการทํารายการในหลักเกณฑ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ CKP 
ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของ CKP  

2. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ NN2 ใหแกผูถือหุนของ NN2  และ CKP ให
ครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ NN2 เขาทํารายการระหวางกัน หรือมี
รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัท NN2 มีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเขาทํา
รายการดังกลาวแกผูถือหุนของ NN2  และ CKP ทราบโดยครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาตามที่ CKP กําหนด ทั้งนี้ให
พิจารณาตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. ดําเนินการให NN2 มีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีทุก 5 รอบปบัญชี2  

4. นอกเหนือจากการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ NN2 ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทํา
รายการไดมาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ NN2 ตามประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว การทํารายการตอไปนี้ถือเปน
รายการที่มีความสําคัญ คณะกรรมการบริษัท NN2 มีหนาที่ตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการตอ CKP และจะตอง
ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ CKP กอน  

อน่ึง รายการที่ถือวามีสาระสําคัญไดแกรายการใด ๆ ที่อยูนอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจําปซึ่งไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท NN2 แลว และเปนรายการซึ่งหากเขาทําแลวจะมีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของ NN2  

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองซึ่งเปนสาระสําคัญที่มีตอผูที่กอ
ความเสียหายแก NN2  

(ข) การขายหรือโอนกิจการของ NN2 ทั้งหมด หรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดสวนที่เปนสาระสําคัญมาเปนของ NN2  

(ง) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของ NN2 ทั้งหมด หรือบางสวนที่เปน
สาระสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของ NN2  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 

(จ) การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการ หรือทรัพยสินของ NN2 ทั้งหมด หรือสวนที่เปนสาระสําคัญ 

(ฉ) การกูยืม การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพัน NN2 ใหตองรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือ
การใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของ NN2  

(ช) การพิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากจะพึงมี) ของ NN2  

(ซ) การแกไขขอบังคับของ NN2  
5. เรื่องดังตอไปนี้เปนรายการสําคัญซึ่ง NN2 จะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ CKP กอน 

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของ NN2 และการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม
เปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน 

                                                            
2 หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังกลาวจะถูกเพิ่มเติมในกฎบัตรของ NN2 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ NN2 ท่ีจะมีขึ้นในครั้งตอไป 
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NN2 ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ NN2  หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ 
CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน NN2 ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ 
NN2  

(ข) การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน NN2 ไม
วาในทอดใด ๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ NN2  หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้ง
ทางตรงและทางออมใน NN2 ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ NN2  

(ค) การเลิกกิจการของ NN2  
6. หาก NN2 จะเขาทํารายการอื่นใดที่มิใชรายการธุรกิจปกติของ NN2 และเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอ NN2 

อยางมีนัยยะสําคัญ รายการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP หรือที่ประชุมผูถือหุนของ CKP กอน ทั้งนี้ 
ใหพิจารณาดําเนินการตามขนาดรายการที่คํานวณไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ  

7. กรรมการและผูบริหารของ NN2 ตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของในสวนที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายไดวาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด 
(Conflict of Interest) กับ CKP ตอคณะกรรมการบริษัท NN2 หรือผูที่คณะกรรมการบริษัท NN2 มอบหมายภายใน
ระยะเวลาที่ NN2 กําหนด โดยคณะกรรมการบริษัท NN2 มีหนาที่เปดเผยและนําสงขอมูลดังกลาวตอ CKP เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของ NN2 และของ CKP เปน
สําคัญ รวมทั้งตองแจงให NN2 ทราบโดยไมชักชาหากถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน NN2  หรือบริษัทในเครือ 

8. กรรมการ และผูบริหารของ NN2 รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาที่แจงให
คณะกรรมการบริษัท NN2 ทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับ NN2 ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวกับ NN2  โดย
คณะกรรมการบริษัท NN2 มีหนาที่เปดเผยขอมูลดังกลาวให CKP ทราบ  

อนึ่ง การกระทําดังตอไปนี้ซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของ NN2 ไดรับประโยชน
ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุให NN2 ไดรับความเสียหาย ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทําที่
ขัดหรือแยงกับประโยชนของ NN2 อยางมีนัยสําคัญ  

(ก) การทําธุรกรรมระหวาง NN2 กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยมิไดเปนไปตาม
หลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ข) การใชขอมูลของ CKP และของ NN2 ที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว หรือ 

(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของ CKP และของ NN2 ในลักษณะที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑ
หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

อน่ึง กรรมการและผูบริหารของ NN2 ตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

9. คณะกรรมการบริษัท NN2 มีหนาที่รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ 
ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ตอ CKP ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และ CKP มี
สิทธิเรียกให NN2 เขาช้ีแจงหรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาว ซึ่ง NN2 ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ทันที 
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10. คณะกรรมการบริษัท NN2 ตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวดวยการดําเนินงานใหกับ CKP เมื่อไดรับการรอง
ขอตามความเหมาะสม  

11. กรณีที่ CKP ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจงให NN2 ช้ีแจง และ /หรือ นําสงเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ CKP ได 

12. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของ NN2  รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของ CKP และของ NN2  ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทาง
อื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอ CKP หรือ NN2  เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือ
ทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

9.3.2 คณะกรรมการบริหาร NN2 

NN2 มีคณะกรรมการบริหารมีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตําแหนง 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการบริหาร 

3. นายพีระวัฒน พุมทอง กรรมการบริหาร 

4. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย กรรมการบริหาร 

5. นายแวน ฮวง เดา กรรมการบริหาร  

6. นายอัลวิน จี กรรมการบริหาร  

 

9.3.3 คณะผูบริหารของ NN2 

NN2 มีคณะผูบริหารมีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อคณะผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายอัลวิน จี กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการฝายบริหารจัดการ 

2. นายสมคิด แข็งแรง รองกรรมการผูจัดการฝายเดินเครื่องและบํารุงรักษา 

3. นายสุรสิทธิ์ มานาดี ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ ดานโรงไฟฟา 

4. นายไมตรี โชติชัยสถิตย ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ ดานระบบสงไฟฟา 

หมายเหตุ : นายอัลวิน จี ดํารงตําแหนงสูงสุดในดานการบัญชีและการเงินของ NN2 
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9.4 โครงสรางองคกรของ BKC 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการ
นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย

เลขานกุารบริษัท

ผูจัดการทัว่ไป
นางอรัญญา ทองอรัญญิก

ผูจัดการสวนบญัชีและการเงิน
นางสาวดวงเดน แกวประชุม

ผูจัดการสวนบริหารองคกร
นางสาวศรัณยภัฏ สุวรรณวัฒน
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9.4.1 คณะกรรมการบริษัท BKC 

 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการบริษัท BKC ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. นายวิบูลย มงคลปยะธนา กรรมการ 

2. นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ กรรมการ 

3. นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย กรรมการ 

4. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ 

5. นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน BKC 

 กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของ BKC 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท BKC 

คณะกรรมการบริษัท BKC มีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการ BKC ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค และขอบังคับของ BKC  ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฺ BKC มติที่ประชุมผูถือหุน BKC และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท BKC ซึ่งผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ BKC ครั้งที่ 3 /2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ BKC  
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหารนั้น ใหมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท 

BKC และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ BKC จะกําหนด กรรมการและผูบริหารของ BKC มีดุลพินิจในการพิจารณา และออก
เสียงในการประชุมคณะกรรมการของ BKC ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของ 
BKC ไดตามที่กรรมการและผูบริหารของ BKC จะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของ BKC และผูถือหุน 

นอกจากอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท BKC ตามที่กฎหมาย และขอบังคับของ BKC 
กําหนดแลว ใหคณะกรรมการบริษัท BKC มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและ
กลไกการกํากับดูแลกิจการที่ CKP กําหนดดวย ทั้งนี้ไดแกหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญตามที่กําหนดในกฎบัตร
ดังตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย และการทํารายการสําคัญอื่นใดตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการ โดย
ดําเนินการให BKC ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุนของ CKP กอนที่คณะกรรมการบริษัท 
BKC จะพิจารณาเรื่องการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป รวมทั้งรายการสําคัญอื่นใด ทั้งนี้ 
ใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของ BKC ทํานองเดียวกับการทํารายการในหลักเกณฑ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ 
CKP ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของ CKP  

2. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ BKC ใหแกผูถือหุนของ BKC ใหครบถวนถูกตอง
ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ BKC เขาทํารายการระหวางกัน หรือมีรายการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัท BKC มีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเขาทํารายการ
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ดังกลาวแกผูถือหุนของ BKC ทราบโดยครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาตามที่ผูถือหุนกําหนด ทั้งนี้ ใหพิจารณาตาม
หลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

3. นอกเหนือจากการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ BKC ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันและการทํา
รายการไดมาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ BKC ตามประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว การทํารายการตอไปนี้ถือเปน
รายการที่มีความสําคัญ คณะกรรมการ BKC มีหนาที่ตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการตอ CKP และจะตองไดรับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ CKP กอน 

อน่ึง รายการที่ถือวามีสาระสําคัญไดแกรายการใด ๆ ที่อยูนอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจําปซึ่งไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท BKC แลว และเปนรายการซึ่งหากเขาทําแลวจะมีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของ BKC  

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองซึ่งเปนสาระสําคัญที่มีตอผูที่กอ
ความเสียหายแก BKC  

(ข) การขายหรือโอนกิจการของ BKC ทั้งหมด หรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดสวนที่เปนสาระสําคัญมาเปนของ BKC  

(ง) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของ BKC ทั้งหมด หรือบางสวนที่เปน
สาระสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของ BKC  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(จ) การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการ หรือทรัพยสินของ BKC ทั้งหมด หรือสวนที่เปนสาระสําคัญ 

(ฉ) การกูยืม การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพัน BKC ใหตองรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถ
ปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใช
ธุรกิจปกติของ BKC  

(ช) การพิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากจะพึงมี) ของ BKC  

(ซ) การเลิกกิจการของ BKC  ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการของบริษัท ที่เลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว อยูใน
เกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP  

(ฌ) การแกไขขอบังคับของ BKC  
4. เรื่องดังตอไปนี้เปนรายการสําคัญซึ่ง BKC จะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ CKP กอน 

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของ BKC และการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม
เปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้งทางตรง
และทางออมใน BKC ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BKC  หรือ
เปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน BKC ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือ
นอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BKC  
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(ข) การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน BKC ไม
วาในทอดใด ๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BKC  หรือเปนผลใหสัดสวนการถือ
หุนของ CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน BKC ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BKC  

(ค) การเลิกกิจการของ BKC  ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการของบริษัทที่เลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว อยูใน
เกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ CKP  

5. หาก BKC จะเขาทํารายการอื่นใดที่มิใชรายการธุรกิจปกติของ BKC และเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอ BKC 
อยางมีนัยยะสําคัญ รายการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP หรือที่ประชุมผูถือหุนของ CKP กอน ทั้งนี้ 
ใหพิจารณาดําเนินการตามขนาดรายการที่คํานวณไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ 

6. กรรมการและผูบริหารของ BKC ตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของในสวนที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายไดวาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด 
(Conflict of Interest) กับ CKP ตอคณะกรรมการของ BKC  หรือผูที่คณะกรรมการของ BKC มอบหมายภายในระยะเวลาที่ 
BKC กําหนด โดยคณะกรรมการบริษัท BKC มีหนาที่เปดเผยและนําสงขอมูลดังกลาวตอ CKP เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของ BKC และของ CKP เปนสําคัญ 
รวมทั้งตองแจงให BKC ทราบโดยไมชักชาหากการถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน BKC  หรือบริษัทในเครือ 

7. กรรมการ และผูบริหารของ BKC รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาที่แจงให
คณะกรรมการบริษัท BKC ทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับ BKC ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวกับ BKC โดย
คณะกรรมการบริษัท BKC มีหนาที่เปดเผยขอมูลดังกลาวให CKP ทราบ 

 อนึ่ง การกระทําดังตอไปน้ีซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของ BKC ไดรับ
ประโยชนทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุให BKC ไดรับความเสียหาย ใหสันนิษฐานวาเปน
การกระทําที่ขัดหรือแยงกับประโยชนของ BKC อยางมีนัยยะสําคัญ  

(ก) การทําธุรกรรมระหวาง BKC กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยมิไดเปนไปตาม
หลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ข) การใชขอมูลของ CKP และของ BKC ที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว หรือ 

(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของ CKP และของ BKC ในลักษณะที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑ
หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

อน่ึง กรรมการและผูบริหารของ BKC ตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

8. คณะกรรมการบริษัท BKC มีหนาที่รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ 
ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ตอ CKP ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และ CKP มี
สิทธิเรียกให BKC เขาช้ีแจงหรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาว ซึ่ง BKC ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ทันที 
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9. คณะกรรมการบริษัท BKC ตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวดวยการดําเนินงานใหกับ CKP เมื่อไดรับการรอง
ขอตามความเหมาะสม  

10. กรณีที่ CKP ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจงให BKC ช้ีแจง และ /หรือ นําสงเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ CKP ได 

11. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของ BKC  รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของ CKP และของ BKC  ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทาง
อื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอ CKP หรือ BKC  เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือ
ทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

 

9.4.2 คณะผูบริหารของ BKC  

BKC มีคณะผูบริหารมีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อคณะผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

2. นางอรัญญา ทองอรัญญิก ผูจัดการทั่วไป 

3. นางสาวดวงเดน แกวประชุม ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน 

4. นางสาวศรัณยภัฏ สุวรรณวัฒน ผูจัดการสวนบริหารองคกร 
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9.5 โครงสรางองคกรของ BIC  

 

กรรมการผูจัดการ
นายวรวุฒิ อนุรักษวงศศรี

ผูจัดการโครงการ
นายชุมพล เวสสบุตร

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกจิ
นายทศพร ทิพยวรธรรม

ผูจัดการโรงไฟฟา
นายกิจพจน สระสมทรัพย

ผูจัดการฝายบริหาร
นางสาวนาถสุชา ขวัญทอง

เลขานกุารบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
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9.5.1 คณะกรรมการบริษัท BIC 

 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการบริษัท BIC ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

1. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ 

2. นายคําผุย จีราระรื่นศักดิ์ กรรมการ 

3. นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ กรรมการ 

4. นายวุฒิกร สติฐิต กรรมการ 

5. นายวรวุฒิ อนุรักษวงศศรี กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ BIC 

 กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของ BIC 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท BIC 

คณะกรรมการบริษัท BIC มีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการ BIC ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของ BIC   ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ BIC มติที่ประชุมผูถือหุน BIC และกฎ
บัตรคณะกรรมการของ BIC ซึ่งผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ BIC ครั้งที่ 2 /2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ BIC 

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหารนั้น ใหมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัท

BIC  และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ BIC จะกําหนด กรรมการและผูบริหารของ BIC มีดุลพินิจในการพิจารณา และออก

เสียงในการประชุมคณะกรรมการของ BIC ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของ 

BIC ไดตามที่กรรมการและผูบริหารของ BIC จะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของ BIC และผูถือหุน 

นอกจากอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท BIC ตามที่กฎหมาย และขอบังคับของ BIC 

กําหนดแลว ใหคณะกรรมการบริษัท BIC มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและ

กลไกการกํากับดูแลกิจการที่ CKP กําหนดรวมทั้งกฏบัตรของคณะกรรมการของ BIC ดวย (ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ BIC 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยในการประชุมดังกลาวมีกรรมการที่เปนตัวแทนจากผูถือหุนทุกรายไดแก บริษัท  ปตท. เขารวม
ประชุม  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ BIC ไดมีมติอนุมัติกฏบัตรคณะกรรมการของ BIC ดังกลาวแลว)   ทั้งนี้หนาที่และ
ความรับผิดชอบที่สําคัญตามที่กําหนดในกฎบัตรมีดังตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย และการทํารายการสําคัญอื่นใดตามที่กําหนดไวในนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการ โดย

ดําเนินการให BIC ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถือหุนของ CKP กอนที่คณะกรรมการบริษัท 

BIC จะพิจารณาเรื่องการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป รวมทั้งรายการสําคัญอื่นใด ทั้งนี้ 

ใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของ BIC ทํานองเดียวกับการทํารายการในหลักเกณฑ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่ 

CKP ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของ CKP  

2. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ BIC ใหแกผูถือหุนของ BIC ใหครบถวนถูกตอง

ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ BIC เขาทํารายการระหวางกัน หรือมีรายการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัท BIC มีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเขาทํารายการ
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ดังกลาวแกผูถือหุนของ BIC ทราบโดยครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาตามที่ผูถือหุนกําหนด ทั้งนี้ ใหพิจารณาตาม

หลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

3. นอกเหนือจากการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ BIC ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันและการทํา

รายการไดมาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ BIC ตามประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว การทํารายการตอไปนี้ถือเปน

รายการที่มีความสําคัญ คณะกรรมการบริษัท BIC มีหนาที่ตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการตอ CKP และจะตอง

ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ CKP กอน 

อน่ึง รายการที่ถือวามีสาระสําคัญไดแกรายการใด ๆ ที่อยูนอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจําปซึ่งไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท BIC แลว และเปนรายการซึ่งหากเขาทําแลวจะมีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของ BIC  

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองซึ่งเปนสาระสําคัญที่มีตอผูที่กอความ
เสียหายแก BIC  

(ข) การขายหรือโอนกิจการของ BIC ทั้งหมด หรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดสวนที่เปนสาระสําคัญมาเปนของ BIC  
(ง) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของ BIC ทั้งหมด หรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของ BIC  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 

(จ) การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการ หรือทรัพยสินของ BIC ทั้งหมด หรือสวนที่เปนสาระสําคัญ 
(ฉ) การกูยืม การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพัน BIC ใหตองรับภาระทางการเงิน

เพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได 
หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของ BIC  

(ช) การพิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากจะพึงมี) ของ BIC  
(ซ) การเลิกกิจการของ BIC  ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการของบริษัทที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับ

ขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว อยูในเกณฑตองไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP  

(ฌ) การแกไขขอบังคับของ BIC  
4. เรื่องดังตอไปนี้เปนรายการสําคัญซึ่ง BIC จะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ CKP กอน 

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของ BIC และการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไมเปนไป
ตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้งทางตรงและทางออม
ใน BIC ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BIC  หรือเปนผลใหสัดสวนการ
ถือหุนของ CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน BIC ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุน
จดทะเบียนชําระแลวของ BIC  

(ข) การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP ทั้งทางตรงและทางออมใน BIC ไมวาใน
ทอดใด ๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BIC  หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ CKP 
ทั้งทางตรงและทางออมใน BIC ไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระ
แลวของ BIC  
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(ค) การเลิกกิจการของ BIC  ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการของบริษัทที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับ
ขนาดของ CKP ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว อยูในเกณฑตองไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ CKP  

5. หาก BIC จะเขาทํารายการอื่นใดที่มิใชรายการธุรกิจปกติของ BIC และเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอ BIC อยาง

มีนัยยะสําคัญ รายการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของ CKP หรือที่ประชุมผูถือหุนของ CKP กอน ทั้งนี้ ให

พิจารณาดําเนินการตามขนาดรายการที่คํานวณไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ 

6. กรรมการและผูบริหารของ BIC ตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายไดวาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (Conflict 

of Interest) กับ CKP ตอคณะกรรมการของ BIC  หรือผูที่คณะกรรมการของ BIC มอบหมายภายในระยะเวลาที่ BIC 

กําหนด โดยคณะกรรมการบริษัท BIC มีหนาที่เปดเผยและนําสงขอมูลดังกลาวตอ CKP เพื่อเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของ BIC และของ CKP เปนสําคัญ รวมทั้ง

ตองแจงให BIC ทราบโดยไมชักชาหากการถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน BIC  หรือบริษัทในเครือ 

7. กรรมการ และผูบริหารของ BIC รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาที่แจงให

คณะกรรมการบริษัท BIC ทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับ BIC ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวกับ BIC  โดย

คณะกรรมการบริษัท BIC มีหนาที่เปดเผยขอมูลดังกลาวให CKP ทราบ 

อน่ึง การกระทําดังตอไปนี้ซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของ BIC ไดรับประโยชน

ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุให BIC ไดรับความเสียหาย ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทําที่

ขัดหรือแยงกับประโยชนของ BIC อยางมีนัยยะสําคัญ  

(ก) การทําธุรกรรมระหวาง BIC กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยมิไดเปนไปตาม
หลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ข) การใชขอมูลของ CKP และของ BIC ที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว หรือ 
(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของ CKP และของ BIC ในลักษณะที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑหรือหลัก

ปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  
อน่ึง กรรมการและผูบริหารของ BIC ตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทาง

ผลประโยชน  

8. คณะกรรมการบริษัทBIC มีหนาที่รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ 

ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ตอ CKP ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และ CKP มี

สิทธิเรียกให BIC เขาช้ีแจงหรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาว ซึ่ง BIC ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดทันที 

9. คณะกรรมการบริษัท BIC ตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวดวยการดําเนินงานใหกับ CKP เมื่อไดรับการรอง

ขอตามความเหมาะสม  

10. กรณีที่ CKP ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจงให BIC ช้ีแจง และ /หรือ นําสงเอกสารเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของ CKP ได 

11. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของ BIC  รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของ CKP และของ BIC  ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทาง
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อื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอ CKP  หรือ BIC  เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือ

ทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

9.5.2 คณะผูบริหารของ BIC 

BIC มีคณะผูบริหารมีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อคณะผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายวรวุฒิ อนุรักษวงศศรี กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

2. นายชุมพล เวสสบุตร ผูจัดการโครงการ 

3. นายทศพร ทิพยวรธรรม ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 

4. นายกิจพจน สระสมทรัพย ผูจัดการโรงไฟฟา 

5. นางสาวนาถสุชา ขวัญทอง ผูจัดการฝายบริหาร 

6. นางสาวศศิธร วัชรสินธุ ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน 

9.6  การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน 

บริษัทไดการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการทํารายการของบริษัท โดยสรุปไดดังนี้ 

 กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

1. การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน ≤ 10 ลานบาท  > 10 – 500 ลานบาท ‐ 

2. อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม ≤ 10 ลานบาท  > 10 – 500 ลานบาท > 500 ลานบาท 

3. การจัดทํางบประมาณโครงการขนาด

ใหญ (โครงการใหม) 
- - ≤ 400 ลานบาท* 

4. การอนุมัติจายเงินตามสัญญา – ขอตกลง 

(โครงการใหม) 
≤ 10 ลานบาท ≤ 200 ลานบาท ≤ 400 ลานบาท 

5. การอนุมัติการจัดหา/สัญญา ≤ 10 ลานบาท ≤ 200 ลานบาท ≤ 400 ลานบาท 

หมายเหตุ: การจัดทํางบประมาณโครงการขนาดใหญ (โครงการใหม) ซึ่งมีมูลคามากกวา 400 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน

ของบริษัท 

 ทั้งนี้ หากการทํารายการใดมีลักษณะเปนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยของบริษัท คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9.7  การสรรหากรรมการและผูบริหารของบริษัท  

9.7.1 คณะกรรมการบริษัท  

องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัท นั้นไดกําหนดไวใน 

กฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท (คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2 /2556 วันที่ 11 เมษายน 2556 ไดอนุมัติกฎบัตร

คณะกรรมการของบริษัท โดยกฎบัตรดังกลาวกําหนดขอบเขตของบทบาท อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของ
คณะกรรมการบริษัท)ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทไมจําเปนตองเปนผูถือหุนบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
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3. โครงสรางคณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แตตอง

ไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และตองไมมี

สวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑคุณสมบัติ

กรรมการอิสระตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตอํานาจหนาที่และ 

ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริษัทก็ได 

5. บริษัทมีนโยบายกําหนดใหประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ และจะตองไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับ

กรรมการผูจัดการ 

9.7.2 คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และความ

เหมาะสมดานอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป 

บริษัทมีนโยบายการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 

ทาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ

สํานักงาน ก.ล.ต.   

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา 

คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บุคคลที่

จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ 

เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน

วันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชี
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ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น

ดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจางพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

9.7.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือกแตงตั้งกรรมการอิสระ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระของบริษัทอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการอยางนอย 1 คน 

เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน โดยตองระบุคุณสมบัติดังกลาวไวใน

หนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ตองสงตอตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งระบุไวในแบบ Filing แบบ 56-1 และ

แบบ 56-2 

3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจนครบ

วาระ และมีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวา 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการตรวจสอบทดแทนใหครบถวน

ภายใน 3 เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4. ใหผูจัดการฝายตรวจสอบภายในของบริษัทเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแตละทานจะมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

คณะกรรมการบริษัท จะเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน 

โดยแตงต้ังจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง

ประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดํารง

ตําแหนงกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
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ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

ตรวจสอบ 

3. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจะเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป อีกทั้ง 

ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทใน

เครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ 

4. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พ่ี

นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย 

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางมี

อิสระตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นได

ตามที่พึงจะเปน 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก

งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแต

จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 

7. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ให

รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทาง

วิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุนรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทยอยอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแบงปนที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

9.7.4 คณะกรรมการบริหาร 

องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการบริหารนั้น ไดถูกกําหนดไวในกฎ

บัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน  
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2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริหารก็ได 

3. ประธานกรรมการบริหารอาจเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ 

4. ประธานกรรมการตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร 

9.7.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

ตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกคณะกรรมการดังกลาวจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทําหนาที่ในการกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝายจัดการเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให

การบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับองคกร  

ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดังกลาวมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

9.7.6 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคัดเลือกคณะกรรมการดังกลาวจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีการพิจารณาจาก

คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการใหบรรลุ

วัตถุประสงค หรือเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว และมีความเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี  

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนดังกลาวมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

9.8  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  

9.8.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

(1) กรรมการบริษัท 

ในป 2554 บริษัทไมมีการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ ตอมาป 2555 บริษัทมีการจายคาตอบแทน 

แกกรรมการ โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ไดกําหนดคาตอบแทนให 

แกคณะกรรมการของบริษัทดังนี้ 

 คาตอบแทนรายป 

- ประธานกรรมการ        600,000       บาทตอคนตอป  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ        400,000       บาทตอคนตอป 

- ประธานกรรมการบริหาร       400,000       บาทตอคนตอป 

- กรรมการ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริหาร  300,000      บาทตอคนตอป  

ทั้งนี้ กําหนดจายใหกับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารเต็ม

จํานวนคาตอบแทนประจําตําแหนงนั้น ๆ สวนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยกําหนดใหจายโดยเฉลี่ยตามระยะเวลา

การดํารงตําแหนง ประกอบกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบตําแหนงกรรมการหรือกรรมการชุดยอยนั้น 

นอกจากนี้บริษัทไดมีการกําหนดการจายคาตอบแทนแกกรรมการในป 2556 โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 

21 มีนาคม 2556 ไดกําหนดคาตอบแทน และเงินประจําตําแหนง สําหรับป 2556 กําหนดจายรวมเปนวงเงินไมเกิน 

5,000,000 บาท โดยมีกําหนดจายเปนรายไตรมาส ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 คาตอบแทนกรรมการ 

- คาตอบแทนกรรมการบริษัท    300,000           บาทตอปตอคน 

- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ      40,000           บาทตอปตอคน 

- คาตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง    40,000             บาทตอปตอคน 

 - คาตอบแทนกรรมการบริหาร       40,000             บาทตอปตอคน 

- คาตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    40,000           บาทตอปตอคน 

 เงินประจําตําแหนง 

- ประธานกรรมการบริษัท     300,000           บาทตอปตอคน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ    100,000           บาทตอปตอคน 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  100,000             บาทตอปตอคน 

- ประธานกรรมการบริหาร     100,000           บาทตอปตอคน 

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  100,000           บาทตอปตอคน 

กรรมการที่ไดคาตอบแทนรายปในป 2554 2555 และไตรมาส 1 ป 2556 มีรายละเอียดดังนี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ป 2554 ป 2555 ไตรมาส 1 ป 2556 

1. นายทนง พิทยะ ‐  600,000 150,000 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ‐  400,000 100,000 

3. นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ ‐  300,000 75,000 

4. นายณรงค แสงสุริยะ ‐  300,000 100,000 

5. นายประเสริฐ มริตตนะพร ‐  300,000 95,000 

6. นายคําผุย จีราระรื่นศักดิ์ ‐  100,000 50,000 

7. นายสมโพธิ ศรีภูมิ ‐  300,000 85,000 

8. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย ‐  300,000 85,000 

9. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ‐  100,000 95,000 

10. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ‐  400,000 100,000 

11. นายวิชาญ อรามวารีกุล ‐  100,000 120,000 

12. นายประเวศ อิงคดาภา ‐  50,000 95,000 

13. นายอัลวิน จี ‐  - 25,000 

 

9.8.2 คาตอบแทนอื่น 

ไมม ี

9.9  บุคลากรและการฝกอบรม 
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9.9.1 ขอมูลท่ัวไป 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจํานวน 9 คน ตามลําดับ (ไมนับรวมผูบริหารจํานวน 6 ทาน)  

9.9.2 ขอพิพาทดานแรงงาน 

ไมม ี

 

9.10  คาตอบแทนบุคคลากร 

9.10.1 คาตอบแทนรวมของพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไมมีการจายผลตอบแทนใดๆ ใหแกพนักงานเนื่องจากป 2554 บริษัทยังไมมี

พนักงานและในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานในลักษณะตางๆ ไดแก เงินเดือน โบนัส 

และคาตอบแทนอื่น เปนเงินจํานวน 939,367 บาท ตามลําดับ 

9.10.2 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแกไข

เพิ่มเติม) โดยบริษัทสมทบเงินรอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และพนักงานจายเงินสะสมเขา

กองทุนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย  

 

9.11  นโยบายการพัฒนาบุคคลากร  

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยาง

มีประสิทธิภาพที่จะทําใหเกิดประโยชนแกบริษัท โดยบริษัทมีแผนการฝกอบรมในแตละปทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริม

ทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ 

 

9.12  การกํากับดูแลกิจการ  

บริษัทไดยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการดําเนินการ ผานทางกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน และถือวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมความสําเร็จในภาพรวมของบริษัท  

ในฐานะที่เปนองคกรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนไปตามแนว

ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 (The Principles 

of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2006) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดมาใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยแบงเปน 5 หมวดได ดังนี้  

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน ไดแก สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิใน

การที่จะไดรับสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารของกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวม

ประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
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ตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน 

เปนตน 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวย

ความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน 

  จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน หรือ 14 

วัน (แลวแตกรณี)โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระ

ตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และรายชื่อ

ของกรรมการอิสระเพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั้งแผนที่แสดงการ

ประชุม 

  ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไป

พรอมหนังสือนัดประชุม 

  เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม โดยมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับวาระที่เสนอ ตลอดจนกรอบ

ระยะเวลาการเสนอเรื่องที่ชัดเจน 

  ในระหวางการประชุม ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการซักถามแสดง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่ โดยมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือ

หุน เพื่อตอบคําถามในที่ประชุมพรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุนเพื่อนําไป

พิจารณาหรือดําเนินการตามสมควรตอไป  

  เมื่อการประชุมแลวเสร็จ บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณภายใน 14 

วันนับจากวันประชุม แลวนําสงรายงานการประชุมใหผูถือหุนดังกลาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในเวลาที่

กําหนด 

 โดยภายหลังจากบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพยฯ แลว บริษัทจะตองระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน และจัดสงหนังสือ

นัดประชุมผูถือหุนลวงหนาใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด เพื่อให 

ผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุม นอกจากนี้ผูถือหุนจะไดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส

ของตลาดหลักทรัพยฯ เว็บไซตของบริษัท และการลงขาวในหนังสือพิมพตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด ทั้งนี้บริษัทมี

นโยบายที่จะใหคณะกรรมการบริษัทเขารวมการประชุมผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการชุดยอย

ตางๆ เชน ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนตน เพื่อรวมช้ีแจงหรือตอบขอซักถามของผูถือหุนในที่ประชุม 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติและคุมครองสิทธิผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปน

ผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนที่เปนคนไทยหรือผูถือหุนตางชาติ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย 

โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และบริษัทไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัท 

มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะให
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กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนผูถือหุนได รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย 

สามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกต้ังใหดํารง 

ตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร 

การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทตามลําดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียด

ในแตละวาระอยางครบถวน พรอมแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมมี

การแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูล

กอนการตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่

เกี่ยวของซึ่งรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง รวมตลอดถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดังกลาวที่เกี่ยวของกับขอมูล รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัท หรือนําขอมูลของบริษัทไป

ใชเพื่อประโยชนสวนตนไวแลวตามนโยบายการปองกันการนําเสนอขอมูลภายในไปใชประโยชน รวมทั้งไดใหความรูแก

กรรมการและผูบริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส 

และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียและปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ผูถือหุน 

บริษัทมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดย

คํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง รวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูล

อยางโปรงใสและเชื่อถือไดตอผูถือหุน 

พนักงาน  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีสวนรวมในการขับเคลื่อนใหบริษัทสามารถ

พัฒนาการดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต บริษัทจึงมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถ และทักษะของ

พนักงานอยางตอเนื่อง รวมถึงพิจารณาใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน ตลอดจน

การดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้บริษัทไดถือ

ปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ

พนักงานอยูเสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด 

บริษัทเคารพในความเปนสวนตัวของพนักงาน ไมนําขอมูลสวนตัว เชน เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล ประวัติ

ครอบครัว ไปเปดเผยใหบุคคลภายนอกหรือผูที่ไมเกี่ยวของ เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของตาม

บทบังคับของกฎหมาย 
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คูแขงทางการคา 

บริษัทประพฤติตามกรอบกติการการแขงขันที่ดีและกฎหมายที่กําหนดไว รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการ

แขงขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง 

ชุมชนและสังคม 

บริษัทในฐานะที่เปนบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสํานึกในบุญคุณของประเทศและเปนสวนหน่ึงของสังคม ซึ่งตอง

รับผิดชอบชวยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของทองถิ่นที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

เปนสําคัญ เนนการปลูกจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดขึ้นในบริษัทอยางตอเนื่อง รวมถึงสนับสนุน

กิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และไมกระทําการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย 

 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและ

ขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่

เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และบริษัทไดเขา

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทจะเผยแพรขอมูลสารสนเทศตอผูถือหุนและสาธารณชนผานชองทาง

และสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานงบการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและ

สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่ 

เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารง

รักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี

สาระสําคัญ รวมถึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเพื่อทําหนาที่ในการ

ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอ

คณะกรรมการบริษัท 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรางคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในระดับตําแหนง

ผูบริหารจากองคกรตางๆ จึงสามารถนําประสบการณ ความรู และความสามารถมาพัฒนาและกําหนดนโยบายทิศทางการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล 

ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
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 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ทาน แบงเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

จํานวน 7 ทาน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน โครงสรางกรรมการดังกลาวจะทํา

ใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องตางๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ชุดตางๆ เพื่อชวยใหการกํากับดูแลกิจการของบริษัทดังนี ้

2. คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ทาน โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนด

แนวทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อใหการ

บริหารงานเปนไปอยางคลองตัว 

 กรรมการอิสระมีจํานวนทั้งหมดรวม 4 คน โดย 3 ใน 4 คน ดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติ

หนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนาที่

ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน จะตองมีความรู

และประสบการณดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได 

ทั้งนี้จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทตองเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ซึ่งใหมีกรรมการอิสระอยางนอยหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดยอยอีก 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการจัดการดานความเสี่ยง

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยติดตามความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงใหเปนไปอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ และ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อดําเนินการในดานการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหกับกรรมการ 

ใหเปนไปอยางโปรงใส มีความเปนธรรมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนมีประสิทธิภาพตอองคกร ซึ่งคณะกรรมการทั้ง  

2 ชุดประกอบดวย กรรมการจํานวนทั้งสิ้น 3 คน โดยคณะกรรมการดังกลาวมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในขอบเขต 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุด 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการตองไมเปนบุคคลเดียวกัน 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนใหดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทั้งนี้

บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจน และมีการถวงดุล

อํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหาร

ในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษทัไดแตงต้ังเลขานุการบริษัท เพื่อใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 9.1.5 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทกํ าหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบั ติตามขอพึงปฏิบั ติที่ ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน  

(Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทตองเขาใจและทราบ

ถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน และตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
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บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เปนผูกําหนดนโยบาย เปาหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และ

กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม 

นโยบายปองกันเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทใหความสําคัญตอการพิจารณารายการตางๆ อยางโปรงใส และเปนประโยชนตอบริษัทเปนสําคัญ ดังนั้น

บริษัทจึงมีนโยบายในการปองกันรายการที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการระหวางกันดังนี้ 

(1) กรรมการบริษัทและผูบริหารตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(2) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท ใน

กรณีที่จําเปนตองทํารายการนั้น ใหมีการนําเสนอรายการที่เก่ียวโยงกันตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา

ใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี และดูแลใหมกีารปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

(3) ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่

ตองยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อใหบริษัทเปนที่เช่ือถือและไววางใจของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และจัดใหมีการ

เผยแพรขอมูลความเขาใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดใหมีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา บริษัทมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ใหถูกตองครบถวนเพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทมีความยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่กําหนดจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ (Code of Conduct) ที่เปนลายลักษณอักษรเพื่อเผยแพรใหแกพนักงาน และไดวางแนวทางปฏิบัติในการดําเนิน

ธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรม

และการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบตางๆ โดยที่จรรยาบรรณธุรกิจจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยมและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน รวมถึงปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดานตางๆ ไดแก การเคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมาย การมีสวนไดสวนเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน การใชขอมูลภายในและการรักษาขอมูล

อันเปนความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด 

ทรัพยสินทางปญญา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิทธิและความเปนกลางทางการเมือง การปฏิบัติตอพนักงาน 

และความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 
 

ระบบการควบคุมภายใน 
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บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดมีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ 

และการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการ

ควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยยังวางแผนในการใชผูตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพื่อความสะดวกในการควบคุมและ

จัดการดานบัญชีและการเงิน อีกทั้งผูประเมินมูลคาทรัพยสินตองเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได โดยฝายจัดการจะมี 

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจําทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้ง

ที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดําเนินงาน วิเคราะหถึงปจจัยที่เปนสาเหตุและมีการกําหนดมาตรการในการติดตาม

เหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการ  

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทมีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม และเปนอัตราที่เพียงพอสําหรับการ

รักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร และอยูในระดับที่สามารถเทียบเคียง

ไดกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ปจจัยที่จะนํามาพิจารณาประกอบดวยประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของ

บทบาท และความรับผิดชอบ ทั้งนี้การจายคาตอบแทนของกรรมการจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ของบริษัท ในสวนของคาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ซึ่ง

จะพิจารณาจากภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ประกอบกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัท 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่เกี่ยวของใน

ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท 

เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ไดแก หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(Thai Institute of Directors Association: IOD) 

 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทํา

หนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีคุณภาพและถูกตองตามมาตรฐานทาง

บัญชีที่ เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทอยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชี 

และ/หรือผูสอบบัญชีประชุมรวมกัน  และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  โดย

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
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รับรองและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลขาวสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงินและไมใช

การเงิน และดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวนและสม่ําเสมอ 

 

9.13  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  

 บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนึกถึงความสําคัญและ

ความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้ 

(1) แนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายใน 

บริษัทไดกําหนดระดับช้ันความลับของขอมูลภายในซึ่งเปนขอมูลลับทางการคาที่จะตองไดรับการปกปดไมให

รั่วไหลออกสูบุคคลภายนอกได โดยขอมูลเหลานั้นอาจแบงระดับช้ันความลับเปนหลายระดับตามความสําคัญ ไดแก  

ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก ทั้งนี้การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ตนไดรับมอบหมายเทานั้น 

ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลความลับตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการ โดยผานการ

กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารแลว กรรมการผูจัดการอาจจะเปนผูตอบเองในกรณีที่ขอมูลมีนัยสําคัญมาก หรือ 

อาจมอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูใหขอมูลแกสาธารณะ สวนขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก หรือ  

ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ  กอนการเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอก หรือ ผูมี

สวนไดเสียดังกลาวนั้นดวย ทั้งนี้ บริษัทมีหนวยงานกลางทําหนาที่เผยแพรขอมูลแกสาธารณชน ไดแก ฝายนักลงทุน

สัมพันธและพัฒนาธุรกิจ ฝายบริหารการลงทุน หนวยงานดังกลาวรับผิดชอบงานดานนักลงทุนสัมพันธและการติดตอกับ

หนวยงานดานการลงทุนในโครงการตาง ๆ ภายนอกบริษัทโดยจะประสานงานกับหนวยงานที่เปนเจาของขอมูล และ 

สรุปเปนสารสนเทศพรอมขออนุมัติจากกรรมการผูจัดการกอนเผยแพรตอสาธารณชน 

ในการแสดงความเห็นแกบุคคลภายนอก บุคลากรของบริษัทจะไมตอบคําถามหรือแสดงความเห็นแกบุคคลอื่น

ใดภายนอกบริษัท เวนแตจะมีหนาที่หรือไดรับมอบหมายใหตอบคําถามเหลานั้น  

(2) แนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทไดจํากัดการเขาถึงขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะ โดยใหรับรูไดเฉพาะผูบริหารระดับสูงสุดเทาที่จะทําได 

และเปดเผยตอพนักงานของบริษัทตามความจําเปนเทาที่ตองทราบเทานั้น และแจงใหพนักงานทราบวาเปนสารสนเทศที่

เปนความลับ และมีขอจํากัดในการนําไปใช บริษัทไดจัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทํางานเพื่อปองกันแฟมขอมูลและ

เอกสารลับ และเจาของขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนตองกําชับผูที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความ

ปลอดภัยโดยเครงครัด 

 

9.14  กลไกการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุน 

 บริษัทไดกําหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุนเพื่อเปนไปตาม 

หลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม รวมถึงแนวทางการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้บริษัทไดตระหนักวาการมีนโยบายดังกลาวจะเปนกลไกที่นําไปสูการมีระบบ 
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บริหารจัดการที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบได ตลอดจนกําหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเขาไป 

ลงทุนนั้นไดอยางสมบูรณ เสมือนวาเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังสามารถติดตามการบริหารงานของ

กิจการดังกลาวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทได  

ทั้งนี้การมีมาตราการในการกํากับดูแลกิจการดังกลาวจะชวยเพ่ิมมูลคาและความเชื่อมั่นใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย

ของบริษัท โดยธุรกิจที่บริษัทเขาไปลงทุนนั้นจะดําเนินการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  ซึ่งบริษัทไดแบงนโยบายการควบคุม

กิจการที่บริษัทเขาไปลงทุนออกเปน 2 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

9.14.1 นโยบายการควบคุมดานการบรหิารของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

1. บริษัทกําหนดแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย 

และบริษัทรวม ในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผูถือหุน การรับรองงบการเงินประจําป  

การเลือกต้ังกรรมการและการกําหนดคาตอบแทน การแตงต้ังผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี  

การจัดสรรเงินกําไร การอนุมัติเรื่องอื่นๆ และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งไมไดกําหนดไวลวงหนาในวาระการประชุม เพื่อให

สอดคลองกับสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อีกทั้งเพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance) และรักษาไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และของผูถือหุนอื่น

โดยรวม  

2. บริษัทไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวมเพื่อสามารถควบคุมดูแล 

การจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท  

รวมทั้งมีมาตราการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุน 

ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทจะสงบุคคลที่ไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเขาเปนกรรมการและผูบริหาร

ของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น โดยกําหนดให

กรรมการและผูบริหารที่เสนอชื่อมีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนา

ไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความไมนา

ไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

2.3 ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

กรรมการและผูบริหารที่ไดรับแตงต้ังตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหดํารง

ตําแหนงในบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น มีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(1) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ

ตามแตที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอยและบริษัทรวม และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย

หรือบริษัทรวมนั้นจะกําหนด  

กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวและมีดุลพินิจในการพิจารณา

และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
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จัดการทั่วไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดตามแตที่กรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทยอย บริษัทรวมและ

บริษัท  
อยางไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ีถือเปนเรื่องสําคัญ บุคคลที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยไมสามารถ

ใชดุลยพินิจของตนในการพิจารณาและออกเสียงเรื่องเหลานี้ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย

ได หากแตตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัท (แลวแตกรณี) เสียกอน  
(ก) การพิจารณาเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย ทั้งนี้ตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

(ข) การพิจารณาเกี่ยวกับการทํารายการไดมาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอยตามประกาศการ

ไดมาจําหนายไปฯ 

(ค) การพิจารณาเกี่ยวกับการทํารายการที่มีความสําคัญตามขอ (5) ขอ 6 และขอ 7 
(2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมตองปฏิบัติตามหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ

ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยอย มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการของบริษัทกําหนด 

(3) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล

การดําเนินงาน การทํารายการระหวางกันของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ตลอดจนการไดมาหรือจําหนาย

ไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญใหแกบริษัททราบโดยครบถวน ถูกตองและภายในกําหนดเวลาที่สมควร

ตามที่บริษัทกําหนด อน่ึงการทํารายการระหวางกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญ

ของบริษัทยอย ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยพิจารณาตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

(4) ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมของผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม การวินิจฉัยช้ีขาด

ของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมของ

ผูบริหารของบริษัทยอยเพื่อทํารายการดังตอไปนี้จะตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทกอน  

(ก) การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ 

(ข) รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทยอย ตามประกาศการไดมาจําหนายไปฯ 

ทั้งนี้ ใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของบริษัทยอยทํานองเดียวกับการทํารายการใน

หลักเกณฑ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

(5) นอกเหนือจากการทํารายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศการไดมาจําหนายไปฯ 

ดังกลาวขางตน การทํารายการดังตอไปนี้ถือเปนรายการที่มีความสําคัญ บริษัทยอยมีหนาที่ตองนําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการตอบริษัท และจะตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท กอนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญดังตอไปนี้ อีกทั้ง
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กรรมการและผูบริหารซึ่งบริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในบริษัทยอยจะออกเสียงในเรื่องดังตอไปนี้ไป

ในทางใดนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน 

อนึ่ง รายการที่ถือวามีสาระสําคัญไดแกรายการใด ๆ ที่อยูนอกเหนือจากรายการตามงบประมาณ

ประจําปซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทยอยแลวและเปนรายการซึ่งหากเขาทําแลวจะมี

ผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองที่มีตอผูที่กอความเสียหายแก

บริษัทยอย 

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย 

(ง) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น 

โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(จ) การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทยอยทั้งหมดหรือสวนที่มีสาระสําคัญ 

(ฉ) การกูยืม การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตอง

รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคลองหรือไม

สามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคล

อื่น และมิใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย 

(ช) พิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากจะพึงมี) ของบริษัทยอย 

(ซ) การเลิกกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัทยอยที่เลิกนั้น

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว

อยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท 

(ฌ) การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย 

(6) เรื่องดังตอไปนี้เปนรายการสําคัญซึ่งบริษัทยอยจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

กอน 

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุนรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน

ซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรง

และทางออมของบริษัท ในบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระ

แลวของบริษัทยอยน้ัน หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางออมใน

บริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ

บริษัทยอยนั้น 

(ข) การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางออมใน

บริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทยอย หรือ

เปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ 

ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทยอยการเขาทํารายการอื่น

ใดที่มิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย 
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(ค) การเลิกกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัทยอยที่เลิกนั้น

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว 

อยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

(7) นอกจากรายการตามขอ (5) และ ขอ (6) แลว หากบริษัทยอยจะเขาทํารายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัทยอยและเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทยอยอยางมีนัยยะสําคัญ รายการดังกลาว

ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทกอน ทั้งนี้ ใหพิจารณา

ดําเนินการตามขนาดรายการที่คํานวณไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ 

3. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของในสวนที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายไดวาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด 

(Conflict of Interest) กับบริษัทและบริษัทยอย ตอคณะกรรมการของบริษัทยอย หรือผูที่คณะกรรมการของบริษัทยอย

มอบหมายภายในเวลาที่บริษัทยอยกําหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยมีหนาที่แจงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการของ

บริษัททราบภายในกําหนดเวลาที่บริษัทกําหนด เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณา

นั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัทยอยและบริษัทเปนสําคัญ  

กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

4. กรรมการ และผูบริหารของบริษัทยอยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาที่แจงให

คณะกรรมการของบริษัทยอย ทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทยอยในลักษณะที่อาจกอใหเกิด 

ความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอย

ดังกลาว โดยคณะกรรมการบริษัทยอยมีหนาที่แจงเรื่องดังกลาวใหแกบริษัททราบ  

อน่ึง การกระทําดังตอไปนี้ซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอยไดรับ

ประโยชนทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษัทยอยไดรับความเสียหาย ใหสันนิษฐานวา

เปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัทยอยอยางมีนัยยะสําคัญ 

(ก) การทําธุรกรรมระหวางบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยมิไดเปนไปตาม

หลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ข) การใชขอมูลของบริษัทและบริษัทยอยที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว หรือ 

(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยในลักษณะที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑหรือ

หลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

5. บริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการเขารวม

ลงทุนกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ตอบริษัท ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และบริษัทมีสิทธิเรียกใหบริษัทยอย

เขาช้ีแจงหรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาว ซึ่งบริษัทยอยตองปฏิบติัตามอยางเครงครัดทันที 

6. บริษัทยอยตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวดวยการดําเนินงานใหกับบริษัทเมื่อไดรับการรองขอตามความ
เหมาะสม 

7. กรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใดๆ อาจแจงใหบริษัทยอยช้ีแจง และ/หรือนําสงเอกสารเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของบริษัทได 

8. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมถึงคูสมรส

และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของบริษัท และของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ทั้งที่ไดมา
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จากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพื่อ

ประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

9. กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอย จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทยอยไดตอเมื่อ

ธุรกรรมดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตามแตขนาดรายการที่คํานวณ

ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาใน

ลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจาก

อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ แลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคา

ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษทั หรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว 

9.14.2 นโยบายการควบคุมดานการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

1. บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่นําสงผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผานการสอบทานโดย

ผูสอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนขอมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกลาวของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหกับบริษัท 

พรอมยินยอมใหบริษัทใชขอมูลดังกลาวนั้น เพ่ือประกอบการจัดทํางบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท

ประจําไตรมาสหรือประจําปนั้นแลวแตกรณี 

2. บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่จัดทํางบประมาณการผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ตามแผนการดําเนินงานจริงเปนรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนเพื่อรายงานตอบริษทั 

3. บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่รายงานประเด็นปญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญตอบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือ

ไดรับการรองขอจากบริษัทใหดําเนินการตรวจสอบและรายงาน 

9.14.3 นโยบายการควบคุมและดูแลแผนการลงทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

1. บริษัทยอยมีหนาที่ในการกําหนดแผนการลงทุน  โดยกําหนดแผนและกรอบระยะเวลาของการลงทุนต้ังแตเริ่ม
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการการเจรจาสัญญาสําคัญที่เกี่ยวของตางๆ เชน  การเจรจากับผูใหสัมปทาน การเจรจาขอ
พัฒนาโครงการ การจัดหาแหลงเงินทุน การเจรจากับผูรับซื้อไฟฟา การออกแบบกอสราง การจัดหาอุปกรณ การเจรจา
สัญญารับเหมากอสราง เปนตน จนถึงโครงการเปดดําเนินการเชิงพาณิชย 

2. บริษัทยอยมีหนาที่ติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของแตละโครงการเทียบกับแผนและสรุปเปรียบเทียบ
ระหวางเวลาที่เกิดขึ้นจริงกับกรอบเวลาที่กําหนดไว เปนรายไตรมาส เพื่อติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบเวลา
ที่กําหนดไว 

3. บริษัทยอยมีหนาที่รายงานความคืบหนาและสรุปเปรียบเทียบของแตละโครงการตามขอ 2 ขางตน รวมถึง
ประเด็นปญหาในการดําเนินงานของแตละโครงการที่มีนัยสําคัญใหบริษัททราบ 

4. ในกรณีบริษัทรวม  กําหนดใหกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการและ/หรือ
ผูบริหารในบริษัทรวม มีหนาที่รายงานความคืบหนาของแตละโครงการใหบริษัททราบ รวมถึงประเด็นปญหาของการ
ดําเนินงานของแตละโครงการที่มีนัยสําคัญใหบริษัททราบ 

หมายเหตุ:  นโยบายการควบคุมและดูแลแผนการลงทุนขางตนอยูระหวางการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการของ
แตละบริษัทดังตอไปน้ี SEAN NN2 BKC และ BIC  
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10. การควบคุมภายใน 

10.1 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อที่จะชวยใหการดําเนินงานของบริษัท

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทาน

ความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในเพื่อใหมั่นใจไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท

เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ และหลักการการควบคุมภายในของ 

COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในดาน

การบริหาร (Management Control) การดําเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และ

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance Control) 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนตรวจสอบภายในไวในกฎบัตรฝายตรวจสอบ 

ซึ่งมีการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจัดใหสวนตรวจสอบภายในเปนหนวยงานระดับ

ฝายซึ่งจะปฏิบัติงานตรวจสอบอยางเปนอิสระและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และ

รายงานการบริหารงานทางดานธุรการตอกรรมการผูจัดการ 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 5 สวน ประกอบดวย  

1. องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measures) 

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทและบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

ตามขนาดและสภาวการณปจจุบัน รวมทั้งบริษัทมีระบบติดตามควบคุมดูแลระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสมในการทําธุรกรรมตาง ๆ กับนิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

 

การดําเนินการเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะมีการประชุมรวมกันอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดําเนินการใหมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและ 

มีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งใน

การประชุมจะมีผูสอบบัญชีเขารวมประชุม เพื่อใหขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 
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บริษัทไดวาจาง บริษัท เอินสท แอนด ยัง คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด (“EYS”) เพื่อทําหนาที่ดําเนินการประเมิน

การควบคุมภายในระดับองคกรตามขอบเขตงานซึ่งระบุในสัญญาการใหบริการสอบทานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ตามแนวทางการประเมินของ COSO 5 ดาน ซึ่งไดแก 1) องคกรและสภาพแวดลอม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุม

การปฏิบัติงานของฝายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 5) ระบบการติดตาม โดยการดําเนินงานดังกลาวมี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินการควบคุมภายในระดับองคกรและนําเสนอขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้ง 

การดําเนินการติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขประเด็นที่พบจากการประเมิน ซึ่งขอบเขตการประเมินครอบคลุม

ถึงการประเมินการควบคุมภายในระดับองคกรของบริษัทและบริษัทยอย ในสวนที่เปนขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ บริษัท

ไดทําการแกไขปรับปรุงประเด็นตาง ๆ ตามที่ EYS ไดใหขอเสนอแนะไวเรียบรอยแลว  

ทั้งนี้ EYS ไดดําเนินการประเมินการควบคุมภายในระดับองคกรตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 

2555 และไดประชุมกับผูบริหารระดับสูงสุดของบริษัทในวันที่ 14 กันยายน 2555 เพื่อนําเสนอประเด็นที่พบจากการ

ประเมินและรับฟงความคิดเห็นของผูบริหารตอประเด็นดังกลาว หลังจากนั้นยังไดดําเนินการติดตามปรับปรุงแกไขประเด็น

ที่พบในระหวางวันที่ 24 – 28 กันยายน 2555 และจัดสงรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูบริหารระดับสูงของบริษัท วันที่ 

4 ตุลาคม 2555 การประเมินการควบคุมภายในระดับองคกร EYS ไดใชวิธีการสัมภาษณกรรมการผูจัดการ รวมถึงผูบริหาร

สายงานตาง ๆ ตลอดจนการสอบทานเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายในของสวนงานตาง ๆ ซึ่ง EYS ไดช้ีแจง

ถึงประเด็นการควบคุมภายในตาง ๆ สรุปไดตามตารางขางลางดังนี้ 

ประเด็นที่ตรวจพบจากการประเมิน 

การควบคุมภายในระดับองคกรระหวาง 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 – 29 สิงหาคม 2555 

การดําเนินการของบริษัท 

1. บริษัทควรพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธและแผนธุรกิจให
มีความครบถวนสมบูรณและสื่อสารใหบุคลากรใน

องคกรรับทราบ 

- บริษัทอยูระหวางการพัฒนาใหแผนธุรกิจระยะสั้น 

ระยะกลาง  และระยะยาวมีความครบถวนถูกตอง

สมบูรณใหครอบคลุม เรื่ องต าง  ๆ  เชน  วิสัยทัศน  

พันธกิจ และการวิเคราะหตลาด เปนตน 

บริษัทจัดทําแผนธุรกิจระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

แลวเสร็จเดือน กันยายน 2555 ที่ผานมาซึ่งเนื้อหาในแผน

ธุรกิจดังกลาวครอบคลุมหัวขอสําคัญ ๆ ดังนี้ 1) บทสรุป

ผูบริหาร 2) วัตถุประสงคและความเปนมา 3) ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 4) การวิเคราะหอุตสาหกรรม 5) การ

วิเคราะหปจจัยของธุรกิจ 6) แผนการบริหารจัดการ 7) แผน

กลยุทธ 8) แผนการเงิน และ 9) การประเมินความเสี่ยง 

2. บริษัทควรจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการขึ้นอยาง
เปนลายลักษณอักษร 

- บริษัทยังไมไดมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแล

กิจการขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร 

 

 

 

บริษัทไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตร

ตาง ๆ ขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร และไดมีการแกไขกฎ

บั ต รต า ง  ๆ  เ รี ย บ ร อ ย แล ว โดยได นํ า เ ข า ที่ ป ร ะชุ ม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 

มกราคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 

และครั้งที่ 2/2556 วันที่ 11 เมษายน 2556 (เปนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 ภายหลังจากแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชน) 
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ประเด็นที่ตรวจพบจากการประเมิน 

การควบคุมภายในระดับองคกรระหวาง 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 – 29 สิงหาคม 2555 

การดําเนินการของบริษัท 

3. บริษัทควรจัดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานให
ครอบคลุมสวนงานสําคัญในองคกร 

- บริษัทยังอยูระหวางพัฒนานโยบายและระเบียบปฏับัติ

งานทั้งในสวนของจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

และการบัญชีการเงิน โดยคาดวาจะเสร็จภายในเดือน 

กันยายน 2555 สวน บริษัทยอย BKC ยังไมมีนโยบาย

ดังกลาว 

บริษัท และ BKC ไดจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน

สําหรับงานจัดซื้อ บัญชีและทรัพยากรบุคคลขึ้นอยางเปน

ลายลักษณอักษรเรียบรอยแลว 

4. บริษัทควรจัดทําคําบรรยายลักษณะงานที่เปนลายลักษณ
อักษรและครอบคลุมทุกตําแหนงงาน 

- บริษัทยังอยูในระหวางการจัดทําคําบรรยายลักษณะ

งานใหเปนลายลักษณอักษร สวน SEAN และ NN2 ไมมี

การจัดทําคําบรรยายลักษณะงานดังกลาว 

บริษัท และ BKC มีการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานได
ครอบคลุมถึงตําแหนงงานสําคัญในองคกรตามโครงสราง
องคกร แต SEAN และ NN2 ยังอยูในระหวางการดําเนินการ
จัดทําคําบรรยายลักษณะงานดังกลาว  
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการปฏิบัติงานของพนักงานของ 
SEAN และ NN2 เปนไปตามกรอบที่ผูบริหารที่วางไวอยู
แลว การจัดทําคําบรรยายลักษณะงานเปนเพียงกระบวนการ
จัดทํากรอบการปฏิบัติงานที่ถือปฏิบัติอยูเดิมใหเปนลาย
ลักษณเทานั้น การที่ SEAN และ NN2 ยังอยูในกระบวนการ
จัดทําคําบรรยายลักษณะงานจึงมิไดมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานของทั้ง 2 บริษัทแตอยางใด 

5. บริษัทควรพิจารณาจัดใหมีกระบวนการบริหารและ

ความเสี่ยงขึ้นอยางเปนรูปธรรมและเปนลายลักษณ

อักษร 

- ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอย ยังไมไดจัดใหมี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

และเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ SEAN และ NN2 อยูใน

ระหวางการจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงขึ้น

อยางเปนรูปธรรม 

ปจจุบัน บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แลว โดยมีของเขตในการพิจารณาความเสี่ยงของการดําเนิน

กิจการครอบคลุมไปถึงการดําเนินกิจการของบริษัทยอย 

6. บริ ษั ทคว รจั ด ให มี ก า รสรุ ป ผลก า รดํ า เ นิ น ง าน

เปรียบเทียบแผนงาน 

- บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยาง

นอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัทและนําเสนอขออนุมัติงบการเงินรายไตรมาส 

อยางไรก็ตาม บริษัทและ BKC ยังไมไดมีการรายงาน

สรุปรายการที่ เกิดขึ้นจริ ง เที ยบกับแผนงานหรือ

งบประมาณที่วางไวใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

บริษัทไดจัดทํารายงานการสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท

ยอยเปรียบเทียบกับแผนงานผลิตที่ไดกําหนดไว  โดย

รายงานดังกลาวไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อทราบในทุกๆไตรมาส อยางไรก็ตาม สําหรับ

บริษัทและ BKC จะดําเนินการจัดทํารายงานดังกลาวเมื่อมี

การดําเนินงานมาครบ 1 ป 



บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน)    

 

สวนที่ 2 หนาที่  157 

ประเด็นที่ตรวจพบจากการประเมิน 

การควบคุมภายในระดับองคกรระหวาง 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 – 29 สิงหาคม 2555 

การดําเนินการของบริษัท 

7. บริษัทควรจัดใหมีกิจกรรมการตรวจสอบภายในขึ้นใน
องคกร 

- เนื่องจากบริษัทเพิ่งเริ่มดําเนินกิจการ ปริมาณรายการ

ยังมีไมมากนัก การปฏิบัติงานในบางสวนจึงอาศัย

บุคลากรเพียงคนเดียว จึงอาจกอใหเกิดการแบงแยก

หนาที่ที่ไมเหมาะสม เชน 

 กระบวนการบัญ ชีและการ เ งิ นของบริ ษั ท

รับผิดชอบโดยผูจัดการฝายบัญชีและการเงินเพียงทาน

เดียว  

 กระบวนการจัดซื้อของบริษัทและ BKC มี

ผูรับผิดชอบ 1 ทานซึ่งทําหนาที่ทั้งการคัดเลือกผูขาย 

การตอรองราคา การสั่งซื้อ 

 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจาย

เงินเดือนของ BKC กําหนดใหผูจัดการฝายบัญชีและ

การเงินรับผิดชอบในการสรรหา  จัดเก็บขอมูล

บุคลากร ตลอดจนการจายเงินเดือน แต BKC ยังไมมี

พนักงาน ที่ผานมาจึงยังไมไดมีการดําเนินการใด ๆ 

 อยางไรก็ตาม ผูบริหารช้ีแจงวา การเพิ่มคนเพื่อให

เกิดการคานอํานาจระหวางกันอาจจะไมคุมคา โดยฝาย

บริหารไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อลด

ความเสี่ยงดังกลาว  

 ทั้งนี้ บริษัทไดจัดต้ังสวนตรวจสอบภายในขึ้น 

โดยมีสายการรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้การดําเนินการตรวจสอบภายในจะเริ่มขึ้น เมื่อมี

การประชุมรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอ

ความเห็นและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน 

 

 

บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรมการตรวจสอบภายในขึ้นในองคกร 

โดยไดปฏิบั ติ ต ามขั้ นตอนการปฏิบั ติ ง าน  กฎบั ตร

คณะกรรมการตรวจสอบ และแผนงานตรวจสอบประจําป 

โดยไดดําเนินการดังนี้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดต้ังหนวยงาน

ตรวจสอบภายในซึ่งมีสายการรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรง ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 

1/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 

- บริษัทไดมีการกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการ

ต ร ว จสอบขึ้ น อ ย า ง เ ป น ล า ย ลั ก ษณ อั ก ษ รต ามมติ

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 

และมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 มกราคม 

2556 ไดอนุมัติการแกไขกฎบัตรดังกลาวแลว 

- บริษัทไดจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝาย

ตรวจสอบภายในขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร โดยขั้นตอน

การปฏิบั ติงานดังกลาวจะระบุขั้นตอนการดําเนินงาน

ตรวจสอบภายในตั้งแต การวางแผนงานตรวจสอบ  การ

ประเมินการควบคุมภายใน การดําเนินการตรวจสอบและ

การรายงานผล โดยฝายตรวจสอบภายใน 

- บริษัทมีกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งไดระบุ

ถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเปนอิสระของฝาย

ตรวจสอบภายใน 

- ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทไดจัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําป 2556 ซึ่งครอบคลุมการตรวจทั้ง

บริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้แผนการตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน

เริ่มการดําเนินการตรวจสอบทุกครั้ง และฝายตรวจสอบ

ภายในจะนําเสนอผลการตรวจสอบตอผูบริหารระดับสูง

และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

ทั้งนี้แผนการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัท

ยอยของป 2556 ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 

1/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 
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บริษัทไดจาง EYS ใหเปนประเมินการควบคุมภายในระดับองคกรของบริษัทและบริษัทยอยต้ังแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 หลังจากนั้นบริษัทไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในของบริษัทขึ้นเพื่อดําเนินการตรวจสอบระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย 

10.2 สรุปขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ไดมีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบ

ภายในเพื่อใชเปนแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทยอย ป 2556 ซึ่งฝายตรวจสอบของบริษัทไดปฏิบัติงาน

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยเขาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ SEAN 

NN2 และ BKC ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2555 – 5 กุมภาพันธ 2556 จํานวน 7 ดานไดแก 1) ดานการเงิน 2) ดานบัญชี  

3) ดานการผลิต 4) ดานจัดซื้อ 5) ดานทรัพยสิน 6) ดานการซอมบํารุงและการควบคุม SPARE PART และ 7) ดานบุคคล 

ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอเสนอแนะเพื่อใหบริษัทดําเนินการปรับปรุงแกไข ซึ่งบริษัทไดทําการแกไข

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน สรุปรายละเอียดไดดังนี้  

ประเด็นขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน การดําเนินการของบริษัท 

ดานการเงิน 

1. ฝายตรวจสอบภายในไดตรวจนับเงินสดยอยของ 

SEAN NN2 และ BKC พบวา เงินสดยอยมียอดคงเหลือ

ตามทะเบียนคุม อยางไรก็ตาม SEAN NN2 และ BKC  

ยังไมไดจัดทําระเบียบ หรือคูมือเงินสดยอย โดยปจจุบัน

มีเฉพาะการกําหนดเพียงวิธีการปฏิบัติงาน 

2. ปจจุบัน SEAN NN2 และ BKC กําหนด เช็ครับ และ 

เช็คจายใหมีการ ขีดครอมและประทับ A/C Payee Only 

ทุกครั้งและใหจัดทําทะเบียนควบคุมเช็คตาง ๆ ดังกลาว 

นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดใหใชเช็คในการสั่งจายเงิน 

ทุกประเภท ยกเวนการจายเงินสดยอย และใหมีการจัดทํา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เปนประจํ าอย าง

สม่ําเสมอ รวมทั้งใหรายงานใหผูบริหารรับทราบ และ

อนุมัติ 

SEAN NN2 และ BKC อยูระหวางการจัดทําคูมือ หรือ 

ระเบียบเกี่ยวกับเงินสดยอยซึ่งจะประกาศใชเพื่อใหผูบริหาร

และพนักงานทุกระดับไดรับทราบเพื่อถือปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง นอกจากนี้ SEAN NN2 และ BKC ไดปฏิบัติตาม

วิธีการจายเช็คและกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามที่ 

กําหนด 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมี

วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเงินสดยอยและไดนํา

วิธีการดังกลาวมาถือปฏิบัติแลว การจัดทําคูมือเงินสดยอย

จึงเปนการนําวิธีการปฏิบัติดังกลาวมาจัดทําเปนคูมือ ดังนั้น

การที่คูมือเงินสดยอยยังอยูระหวางการจัดทําจึงไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัทยอยแตอยางใด 

ดานบัญชี 

1. จากการตรวจสอบภายในของ SEAN บัญชีลูกหนี้การคา 

และ บัญชีลูกหนี้อื่นๆ เปนเงินยืมพนักงานที่เกิดจากยืม

เ งินทดรอง เพื่ อ เปนค า ใช จ า ยในการ เดินทางไป

ตางประเทศ  และมีการติดตามคืนทุกเดือน  ซึ่งฝาย

ตรวจสอบภายในพบวา บัญชีลูกหนี้ทั้ง 2 รายการนั้น มี

การบันทึกบัญชีครบถวน  และมีการสอบทานยอด

ระหวางยอดบัญชีลูกหนี้คงเหลือ กับยอดลูกหนี้รายตัว 

อยางสม่ําเสมอ 

SEAN อยูระหวางการจัดทําคูมือฯ และ มีการกําหนด

มาตรการตาง ๆ ใหชัดเจน เชน เงินยืมทดรองตองคืนภายใน 

7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม รวมทั้งมีการประกาศ

เพื่อใหผูบริหาร และพนักงานทุกระดับไดรับทราบและถือ

ไวปฏิบัติอยางถูกตอง  

อยางไรก็ตาม แมคูมือดานบัญชียังอยูระหวางการจัดทํา แต

บริษัทไดกําหนดวิธีการปฏิบัติและบริษัทยอยไดนํามา

ปฏิบัติเรียบรอยแลว อีกทั้ง ลูกหนี้การคาของโรงไฟฟาพลัง
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ประเด็นขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน การดําเนินการของบริษัท 

น้ํา คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และลูกหนี้ของ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ลูกหนี้การคาทั้งสองรายเปนหนวยงานของภาครัฐ ดังนั้นจึง
มีความเสี่ยงที่จะไมไดรับชําระหนี้คอนขางต่ํา 

2. บัญชีรายไดของ SEAN เปนบัญชีรายไดจากคาบริหาร

โครงการประจําเดือนของ NN2 และ บริษัท ไซยะบุรี 

พาวเวอร จํากัด ซึ่ง SEAN ไดรับรูรายไดจากการบริหาร

โครงการทั้ง 2 โครงการและมีการบันทึกบัญชีถูกตอง

ครบถวน 

3. ฝายตรวจสอบไดทําการตรวจบัญชีคาใชจายพบวา 

SEAN ใชการบริหารในรูปของงบประมาณประจําป 

โดยทุกหนวยงานมีการบริหารงานตามงบประมาณที่

กําหนดไว และมีระบบการขออนุมัติจากผูมีอํานาจตาม

เงื่อนไขของ SEAN ในกรณีที่คาใชจายที่เกินงบประมาณ 

4. BKC มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ซึ่งเปนลูกหนี้ราย

เดียว โดย BKC มีเง่ือนไขการชําระเงินเครดิต 30 วัน จาก

วันวางบิล ซึ่ง BKC ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อ

ขายไฟฟากับ กฟผ. ครบถวน สวนบัญชีเจาหนี้การคา  

ยอดเจาหนี้สวนใหญเปนหนี้ของ บริษัท เอ็นซิส จํากัด 

ซึ่งเปนคา Operation ในการผลิตไฟฟา และหนี้ของ

บริษัท ซึ่งเปนคาที่ปรึกษาและควบคุมงาน โดย BKC ได

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากับบริษัททั้ง 2 ดังกลาว

ครบถวน 

 

ดานการผลิต 

1. ฝายซอมบํารุงรักษาของ NN2 ซึ่งมีหนาที่ในการผลิต

ไฟฟา รายงานผลการผลิตประจําวัน และสงมอบการรับ-

จายไฟฟา ระหวาง NN2 กับ กฟผ. นั้น จากการ

ตรวจสอบรายงานการผลิต พบวา NN2 ไดปฏิบัติตาม

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน 

2. BKC มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน โดยในแตละวันจะ

จัดทํารายงานผลการผลิตประจําวัน รายเดือน และสง

มอบการรับ-จายไฟฟา ระหวาง BKC กับ กฟภ.  

 

NN2 ไดปฏิบัติตามสัญญา และขั้นตอนการวิธีปฏิบัติงาน 

เชน การจัดทํารายงานการผลิตประจําวัน โดยสงใหผูบริหาร

และผูที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบผลการดําเนินการ การติดต้ัง

มิเตอรยอดผลิต ยอดจายและยอดรับไฟฟา เปนตน 
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ประเด็นขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน การดําเนินการของบริษัท 

ดานจัดซื้อ 

1. SEAN มีขั้นตอนและเงื่อนไขในการสั่งซื้อและ

เปรียบเทียบราคา  รวมถึงอํานาจผูอนุมัติไวเปนลาย

ลักษณอักษร แตอยางไรก็ตาม เนื่องดวยลักษณะการ

ประกอบธุรกิจไมมีการจัดซื้อเปนประจํา SEAN  จึงไมมี

พนักงานจัดซื้อที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้ การซื้อ

สวนใหญเปนการซื้อของใชเบ็ดเตล็ดซึ่งมีมูลคาไมมาก 

เชน อุปกรณเครื่องเขียน เครื่องใชสํานักงาน เปนตน  

SEAN จึงไมไดผานการเปรียบเทียบราคาหรือการ

ประกวดราคา  เพียงแตจะเปรียบเทียบราคาจากสื่อ

สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ใบปลิว หรือแผนพับของรานคา 

และหางสรรพสินคาตาง ๆ  

ปจจุบัน SEAN มีบุคลากรซึ่งหนาที่รับผิดชอบงานดานการ

จัดซื้อเรียบรอยแลว  

2. จากการตรวจสอบใบสั่งซื้อของ NN2 ฝายตรวจสอบ

ภายในพบวา การเปดใบขอซื้อ และใบสั่งซื้อ NN2 มี

ผูตรวจสอบและผูอนุมัติ ซึ่งเปนผูที่มีอํานาจตามที่ NN2 

กําหนด อีกทั้งไดจัดทําทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ และติดตาม

วัน/เดือน/ป ที่คาดวาจะไดรับของ อยางไรก็ตาม การซื้อ

ในบางกรณีไมไดเปรียบเทียบราคา เนื่องจากเวียงจันทน

มี ผูขายนอยราย NN2 จึงมีนโยบายการจัดซื้อจาก

บริษัทผูผลิตโดยตรง 

3. BKC ไดทําสัญญากับบริษัทเปนสัญญาวาจางบริหารโดย

ครอบคลุมงานจัดซื้อ ซึ่งมีการอนุมัติตามวงเงินที่กําหนด 

และมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการสั่งซื้อและเปรียบเทียบ

ราคารวมถึงอํานาจอนุมัติไวเปนลายลักษณอักษร แต

อยางไรก็ตาม การจัดซื้อสวนใหญเปนของจําพวกใช

เบ็ด เตล็ด  เชน  อุปกรณ เครื่ อง เขียนและเครื่ องใช

สํานักงานเปนตน จึงไมไดผานการเปรียบเทียบราคา 

เพียงแต เจ าหน าที่ จะ เปรียบเทียบจากสื่ อสิ่ งพิมพ 

หนังสือพิมพ ใบปลิวหรือแผนพับ เปนตน 
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ดานทรัพยสิน 

1. ฝายตรวจสอบภายในพบวา ทรัพยสินทุกรายการใน

ทะเบียนคุมมีตัวตนครบถวน ซึ่ง SEAN มีการกําหนด

รหัสทรัพยสิน และแบงหมวดหมูทรัพยสินในแตละกลุม

ไวอยางชัดเจน และมีการติดรหัสไวกับทรัพยสิน ทั้งนี้ 

ทรัพยสินสวนใหญ เปนทรัพยสินในกลุมเครื่องใช

สํานักงานและยานพาหนะ   

2. NN2 ไดจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินครบถวนเชนกัน ซึ่ง

ทรัพยสินที่มีมูลคาที่สําคัญ แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1) 

Civil Works 2) Hydro-Mechanical Equipment and 

Penstocks 3) Electro-Mechanical Equipment และ 4) 

Transmission Line, Power house อีกทั้ง NN2 ยังมีคูมือ

ในการกําหนดรหัสทรัพยสินอยางชัดเจน 

3. BKC มีระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมทรัพยสิน

ไวอยางครบถวน เชน ทะเบียนควบคุมทรัพยสิน การ

กําหนดรหัสและการติดรหัสไวกับทรัพยสิน และการ

กําหนดพื้นที่ที่นําทรัพยสินไปใชงาน 

SEAN NN2 และ BKC ไดดําเนินการควบคุมทรัพยสินให

พรอมใชงาน  อยางมีประสิทธิภาพสม่ํ า เสมอ  เพื่อให

ทรัพยสินที่มีอยูไดใชงานและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ดานการซอมบํารุงและการควบคุม Spare Part 

1. NN2 มีขั้นตอนในการแจงซอม Spare Part และมีการ

ปฏิบัติตามโดยผูมีอํานาจลงนามการแจงซอมแตละครั้ง 

และมีการจัดใหมีระบบการรับ การจายและการบริหาร 

Spare Part และจากการสุมตรวจนับอะไหลเปรียบเทียบ

กับทะเบียนพบวา มีอะไหลครบถวนตรงตามทะเบียนคุม 

NN2 ไดปฏิบัติตามขั้นตอนการและวิธีปฏิบัติงานตามที่

กําหนด 

ดานบุคคล  

1. จากการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลจาก SEAN พบวา มี

ลูกจางบางคนที่มีการบันทึกเวลาเขา – ออก สวน

ตําแหนงงานอื่น เชน ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และ

ลูกจางอีกสวนหน่ึง ไมมีการบันทึกเวลาดังกลาว 

2. SEAN และ NN2 มีการกําหนดระเบียบ และขอบังคับใน

การทํางานซึ่ งสอดคลองกับกฎหมายแรงงานและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

 

เนื่องดวย ในขณะนี้ จํานวนพนักงานของ SEAN ถือวา 

มีจํานวนนอย ผูบริหารของ SEAN จึงมีนโยบายในการสราง

วัฒนธรรมองคกรโดยใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและงานที่ไดรับมอบหมาย แตอยางไรก็ตาม หากมี

จํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ SEAN จะจัดใหมี

คูมือปฏิบั ติที่ เปนลายลักษณอักษรว า  พนักงาน  หรือ

ผูบริหารระดับใด ที่จะตองบันทึกเวลาเขา – ออก เพื่อไวใช

สอบทานการทํางาน การทํางานลวงเวลา รวมถึงใชเปน

ขอมูลในการพิจารณาประเมินผลการทํางานของพนักงาน

ไดอยางถูกตอง  
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3. BKC ไดวาจางบริษัทเปนสัญญาวาจางบริหาร ดานที่

ปรึกษาและควบคุม ซึ่งทําให BKC ไมไดวาจางพนักงาน

หรือเจาหนาที่ประจํา แตอยางไรก็ตาม BKC มีการ

กําหนดระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ซึ่งสอดคลองตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด    

 

10.3 สรุปขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีระหวางงวด 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (“ผูสอบบัญชี”) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทเสนอรายงานขอสังเกต

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในจากการสอบทาน (Management Letter) ตอผูบริหารของ SEAN และ NN2 โดยไมพบ

ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงินสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีขอ 

สังเกตที่ตองนําไปปรับปรุงแกไขจํานวนสรุปไดดังนี้ 

ประเด็นที่ตรวจพบของผูสอบบัญชี การดําเนินการของบริษัท 

1. การสอบทานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

- แมวาบริษัทจะมีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝาก

ธนาคาร (Bank reconciliations) ทุกเดือนและ   

งบกระทบยอดดั งกล าวได รั บการสอบทานโดย 

หัวหนาสวนบัญชีของบริษัท อยางไรก็ตาม จากการ 

สอบทานของผูสอบบัญชี พบวา งบกระทบยอดเงิน 

ฝากธนาคารดังกลาวไมมีหลักฐานการสอบทาน  

บริษัทไดปรับปรุงแบบฟอรมงบกระทบยอดเงินฝาก

ธนาคาร  โดยจัดใหมีชองลงนามสํ าหรับผูสอบทาน 

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารแลว  ต้ังแตเดือน มกราคม 

2556  
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11 รายการระหวางกัน 

 
11.1  ความสัมพันธระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวของ 
 
CKP  SEAN  NN2  BKC และ BIC 
 

บริษัท สัดสวนถือหุน ประกอบธุรกิจ 

CKP N/A CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ 

SEAN ถือหุนรอยละ 56 โดย CKP SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟาใน สปป. ลาวและ
ใหบริการคําปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการผลิตไฟฟา 

NN2 ถือหุนรอยละ 75 โดย SEAN NN2 เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังน้ํา โดยเปนผูไดรับสัมปทานจาก
รัฐบาล สปป.ลาว  ตามสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มีกําลังการ
ผลิตไฟฟา 615 เมกะวัตต 

BKC ถือหุนรอยละ 100 โดย CKP BKC เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power) 
โดยมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ต้ังอยูที่ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา  มี
กําลังการผลิตไฟฟา 8 เมกะวัตต 

BIC ถือหุนรอยละ 65 โดย CKP BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําจากโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวม โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง มีกําลังการผลิตไฟฟา 
117.5 เมกะวัตต และไอน้ํา 19.6 ตันตอช่ัวโมง (สําหรับโครงการ 1) โดย
โรงไฟฟาดังกลาวตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ .บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา และอยูในระหวางการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา 
คาดวาจะสามารถผลิตและจําหนายไฟฟาในเชิงพาณิชยไดภายในเดือน
มิถุนายน 2556  

 
บริษัท/บุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 
บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) (CK) 
 CK ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญในประเทศและภูมิภาคอยางครบวงจร และเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ CKP เนื่องจาก 
CK เปนผูถือหุนรายใหญของ CKP โดยถือหุนสัดสวนรอยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว นอกจากนี้ CKP 
และ CK ยังมีกรรมการรวมกันจํานวน 3 ราย ไดแก (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย (2) นายณรงค แสงสุริยะ และ  
(3) นายประเสริฐ มริตตนะพร 
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บริษัท ช.การชาง (ลาว) จํากัด (CKL) 
 CKL ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 และโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี 
โดย CKL เปนบริษัทยอยของ CK โดย CK ถือหุนสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  
 
บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) 
 BECL ประกอบธุรกิจเปนผูดําเนินการกอสรางและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางดวนขั้นที่ 2) และสวนตอขยายตางๆ
และธุรกิจที่เกี่ยวของ และเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ CKP เนื่องจาก BECL เปนหนึ่งในผูถือหุนของ CKP โดยถือหุน
สัดสวนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และมีกรรมการรวมกันจํานวน 2 ราย ไดแก (1) นายปลิว  
ตรีวิศวเวทย และ (2) นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ  
 
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (XPCL) 
 XPCL ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีบนแมน้ําโขงที่เขตไซยะบุรี สปป.ลาว มีกําลังการ
ผลิตไฟฟา 1,285 เมกะวัตต เพื่อผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังน้ําโดยไดรับสัมปทานในการผลิตไฟฟาจากสปป.ลาว และ
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ CKP เนื่องจาก XPCL มีผูถือหุน คือ CK และ BECL ซึ่งถือหุนรอยละ 30 และรอยละ 7.5 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ XPCL และยังมีกรรมการรวมกันจํานวน 3 ราย ไดแก (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว 
ตรีวิศวเวทย (3) นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย  
 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) 
 RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหนาที่เปนแกนนําของกลุมบริษัท ในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และแผนกลยุทธตางๆ ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา และการขยายกิจการ ที่มุงลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวของ และเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันเนื่องจาก RATCH ถือหุนรอยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวใน SEAN ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CKP  
 
บริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัด (RATCH Lao) 
 RATCH Lao เปนบริษัทยอยของ RATCH โดย RATCH ถือหุนใน RATCH Lao รอยละ 100 RATCH Lao  
จดทะเบียนจัดตั้ง ภายใตกฎหมายของประเทศ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจดําเนินงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา
พลังน้ํา น้ํางึม 2 และดําเนินโครงการศึกษาสํารวจความเหมาะสมในการพัฒนาโรงไฟฟาอื่นๆในประเทศ สปป.ลาว ใน
ฐานะตัวแทนของ RATCH ในประเทศ สปป.ลาว  
 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.) 
 กฟผ.เปนรัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ดําเนิน
ธุรกิจหลักในการผลิต จัดใหไดมา และจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค  ผูใชไฟฟา
ตามกฎหมายกําหนดและประเทศใกลเคียง พรอมทั้งธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟาภายใตกรอบพระราชบัญญัติ 
กฟผ.และเกี่ยวของกันกับ CKP เนื่องจาก กฟผ.เปนผูถือหุนใหญของ RATCH โดยถือหุนรอยละ 45 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลวและ RATCH เปนหนึ่งในผูถือหุนใหญของ SEAN ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CKP 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) 
 PTT ประกอบกิจการปโตรเลียม ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวเน่ืองหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปโตรเลียม รวมทั้งรวม
ลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียม และเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันเนื่องจาก PTT ถือหุนรอยละ 25 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลวใน BIC ซึ่งเปนบริษัทที่  CKP ถือหุนอยูรอยละ 65  
 
บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด (BLDC) 
 บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด(BLDC เปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ BIC เนื่องจากถือหุน BIC ในสัดสวนรอยละ 19 ของ
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว)ประกอบธุรกิจจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นที่ในนิคม บริหารและใหบริการ
สาธารณูปโภคบางสวน รวมเนื้อที่นิคม 1,962-1-64 ไร ต้ังอยูบริเวณกิโลเมตรที่ 4 ถนนอุดมสรยุทธ (ทางหลวงแผนดิน
หมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32) ในพื้นที่หมู ที่ 2 ตําบลคลองจิก และหมูที่ 16 
ตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสัญญารวมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปะอิน ระหวาง การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และ BLDC ลงนามวันที่ 22 ธันวาคม 2532 BLDC เปน
บริษัทที่เกี่ยวของกันเนื่องจาก BLDC เปนผูถือหุนของ CKP โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 2 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว  
 
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL) 
 GOL เปนผูใหสัมปทานโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําน้ํางึม 2 แก SEAN (ซึ่งตอมาไดโอนสัญญาสัมปทานใหแก NN2) 
เปนระยะเวลา 25 ป นับต้ังแตวันเปดดําเนินการเชิงพาณิชย  และสามารถตออายุสัญญาไดอีก ขึ้นอยูกับขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่จะตกลงกันของคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย โดย NN2 มีภาระผูกพันในการจายคาภาคหลวงและภาษีใหกับ GOL ตาม
ระยะเวลาและอัตราที่กําหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง NN2 ไดเริ่มจายคาภาคหลวงใหกับ GOL แลว นับตั้งแตวันที่เปด
ดําเนินการในชวงแรก (26 มีนาคม 2554) เปนตนมา  GOL ถือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก GOL เปนผูถือหุนของ 
EDL ซึ่งมี EDL-Gen เปนบริษัทยอยโดย EDL ถือหุนใน EDL-Gen รอยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุนรอยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวใน NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN และ SEAN เปนบริษัทยอยของ CKP 
 
รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (EDL) 
 EDL เปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให
ไดมา และจําหนายพลังงานไฟฟาในประเทศลาว พรอมทั้งนําเขาและสงออกพลังงานไฟฟา นอกจากนี้ EDL ยังทําหนาที่
พัฒนาโครงการโรงไฟฟา ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําของรัฐบาลลาว และ EDL เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันเนื่องจาก 
EDL เปนผูถือหุนใหญของ EDL-Gen โดยถือหุนรอยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen ถือหุนรอยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวใน NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN และ SEAN เปนบริษัทยอยของ CKP 
 
11.2  รายการระหวางกันของ CKP SEAN  NN2  BKC และ BIC กับบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 

รายการระหวางกันของ CKP และบริษัทยอยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
และรอบไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 สามารถสรุปเปนหัวขอหลักไดดังนี้ 

1) รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัทในกลุม ช.การชาง ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงาน
ประเภทตางๆโดยซื้อหุนสามัญเดิมจากผูถือหุนเดิมในแตละบริษัท เพื่อเปนการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุม
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ธุรกิจพลังงานไฟฟาภายใตการถือหุนของกลุม ช.การชางใหมาอยูภายใต CKP เพียงแหงเดียว และเพื่อรองรับการ
ขยายงานของธุรกิจพลังงานในอนาคต 

2) รายการจางบริหารและเชาสํานักงานในกลุมบริษัทจากบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งในระยะแรกของการจัดตั้งบริษัท 
บริษัทและบริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของยังมีบุคลากรไมเพียงพอ จึงมีการจางบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจาก
บริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความสามารถพรอมจะทําใหบริษัทสามารถดําเนินงานไดทันทีและเปนประโยชนกับบริษัท 
สวนการเชาสํานักงาน CKP BIC และ SEAN เชาสํานักงานในอาคารวิริยะถาวรของ CK ซึ่งเปนประโยชนและ
สะดวกตอการดําเนินงาน  

3) รายการเกี่ยวกับการรับเหมากอสราง ซึ่ง NN2 BIC และ BKC จาง CK ในการดําเนินงานกอสรางโรงไฟฟา
เนื่องจาก CK เปนผูรับเหมาขนาดใหญที่มีประสบการณและความสามารถ จึงเปนประโยชนสําหรับ NN2 BIC 
และ BKC 

4) รายการกูยืมเงินจากผูถือหุนระหวาง SEAN กับผูถือหุน คือ CK BECL และ RATCH เพ่ือศึกษาความเปนไปไดใน
การพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก 1-2  

5) รายการเกี่ยวกับการดําเนินงานการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ที่ SEAN และ NN2 ไดเขาทําสัญญา
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของทั้ง 2 บริษัท ไดแก  
ก. สัญญาวาจาง RATCH ในการบริการใหคําปรึกษางานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา  
ข. สัญญาวาจาง RATCH-Lao ในการใหบริการงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา (Operating and 

Maintenance)1 
ค. สัญญาวาจาง RATCH-Lao ในการบํารุงรักษาใหญโรงไฟฟา (Major Maintenance)2 
ง. สัญญาวาจาง EDL สําหรับงานปฏิบัติการของระบบสงไฟฟา ไดแกสถานีไฟฟาบานนาบง และสายสงไฟฟา

จากสถานีไฟฟายอยบานนาบง จนถึงจุดซื้อขายไฟฟากลางแมน้ําโขง NN2  
จ. สัญญาวาจาง กฟผ. เปนผูใหบริการในงานบํารุงรักษาใหญ สถานีไฟฟาบานนาบง และสายสงไฟฟา  
ทั้งนี้ การเขาทําสัญญาดังกลาวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดขางตน เปนไปเพื่อลดความเสี่ยงของความ
ไมพรอมในการจายกระแสไฟฟา เนื่องจาก RATCH  EDL และ กฟผ. มีประสบการณ บุคลากร และความชํานาญ
ในดานการบริหารจัดการโรงไฟฟา อีกทั้ง กฟผ. ยังเปนผูจัดการเรื่องสายสงไฟฟารายเดียวในประเทศไทย และ 
EDL ก็เปนผูจัดการเรื่องสายสงในประเทศลาว ดังนั้น ทั้ง กฟผ. และ EDL จึงมีความชํานาญดานบริหารจัดการ
สายสงและสถานีไฟฟา จึงเปนประโยชนสําหรับ NN2  
นอกจากนี้รายการซื้อขายไฟฟาระหวาง NN2 และ กฟผ. ถือเปนรายการซื้อขายไฟฟาตามปกติและเหมาะสม 
เนื่องจาก กฟผ. เปนผูรับซื้อไฟฟานําเขารายเดียวในประเทศไทย 

6) รายการเกี่ยวกับการเชาที่ดินของ BIC เพื่อเปนพื้นที่สําหรับโครงการโรงไฟฟา เปนที่ดินที่เหมาะสมเนื่องจากเปน
พ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมและขนาดเหมาะสมสําหรับการสรางโรงไฟฟารวมถึงสามารถขายสินคาไฟฟาและไอ
น้ําใหแกลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมได และอีกทั้งการเชาเพื่อติดต้ังเสาไฟฟาและทอกาซมีความเหมาะสมเนื่องจาก
มีความจําเปนในการดําเนินธุรกิจของ BIC 

                                                 
1, 2 สําหรับสัญญาวาจาง RATCH-Lao ในการใหบริการงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา (Operating and Maintenance) และ สัญญา
วาจาง RATCH-Lao ในการบํารุงรักษาใหญโรงไฟฟา (Major Maintenance)  RATCH-Lao ไดทําสัญญาวาจาง กฟผ. เปนผูรับจางชวง
เพื่อใหบริการในงานทางดานเทคนิคที่สําคัญบางสวน แต RATCH-Lao ยังคงตองรับผิดชอบผลงานของ กฟผ. รวมถึงยังคงมีหนาที่ตอง
ใหบริการดานเทคนิคในสวนที่เหลือและงานดานการบริหารจัดการตามสัญญาแกบริษัทตอไปจนกระทั่งครบกําหนดสัญญา 
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7) รายการเกี่ยวกับการซื้อกาซธรรมชาติจาก PTT เพื่อดําเนินงานการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ 
BIC ซึ่งเปนรายการที่เหมาะสมเนื่องจากกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมและ PTT เปนผูจําหนายกาซธรรมชาติแกโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในประเทศไทยและมีมาตรฐาน
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติสําหรับลกูคาโครงการ SPP ทั่วไป 

 
ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปของแตละรายการจะอยูในสวนถัดไป (11.2.1) และจะแบงกลุมตาม (1) รายการระหวางกันของ 
CKP กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ (2) รายการระหวางกันของ SEAN และ NN2 กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ และ  
(3) รายการระหวางกันของ BKC กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ (4) รายการระหวางกันของ BIC กับบริษัท/บุคคลที่
เกี่ยวของ
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11.2.1     รายการระหวางกันของ CKP กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ 
 
11.2.1.1  รายการซื้อเงินลงทุนใน SEAN ระหวาง CKP กับ CK และ BECL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด     
ไตรมาส 1 ป 2556 

CKP ซื้อเงินลงทุนใน SEAN จาก CK 

• ซื้อหุนใน SEAN จาก CK  

• เจาหนี้ CK คาหุน SEAN 
 
 
 
 
 

 
- 

ยกมา        3,166.41 
เพิ่มขึ้น                  - 
จายคืน   (3,166.41) 
คงเหลือ                - 

 
- 
- 
 

 
ในป 2554 CKP ซื้อหุนสามัญเดิมของ SEAN จาก CK ทั้งหมด  
จํานวน 251,056,499 หุนคิดเปนรอยละ 38 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวของ SEAN ในราคาหุนละ 25 บาท คิดเปน
เงินจํานวน 6,276,412,475 บาท  
โดยในป 2554 CKP จายชําระคาหุนสวนหนึ่งเปนเงินสดจํานวน 
3,110,000,000 บาท และคงคางชําระคาหุนกับ CK จํานวน 
3,166,412,475 บาท และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 CKP ได
จายชําระคาหุนคงคางดังกลาวใหกับ CK จนครบจํานวนแลว 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการเขาทํา
รายการซื้อเงินลงทุนใน SEAN จาก CK BECL เปนการ
ปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมธุรกิจพลังงานไฟฟา
ภายใตการถือหุนของกลุม ช.การชางใหมาอยูภายใต 
CKP เพียงแหงเดียว เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
ของธุรกิจพลังงาน  ประกอบกับราคาซื้อขายหุน
ดังกลาวจากผูขายทั้ง 2 แหงเปนราคาเดียวกันซึ่งเปน
ราคาที่อยูในชวงราคาที่ประเมินโดยสวนวิเคราะหการ
ลงทุนของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นวารายการดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมและ
เปนรายการที่สมเหตุสมผล 
 

CKP ซื้อเงินลงทุนใน SEAN จาก BECL 

• จายชําระคาหุน SEAN ให BECL   

 
2,752.81 

 
 

 
- 
 

 
ในป 2555 CKP ซื้อหุนสามัญเดิมของ SEAN จาก BECL 
ทั้งหมด  จํานวน 110,112,500 หุนคิดเปนรอยละ 16.67 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลวของ SEAN ในราคาหุนละ 25 บาท คิดเปน
เงินจํานวน 2,752,812,500 บาท และ CKP ไดชําระคาซื้อหุน
ดังกลาวครบทั้งจํานวนไปแลวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 
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11.2.1.2  รายการซื้อเงินลงทุนใน NRS BKC CRS และ BIC ระหวาง CKP กับ CK และรายการซื้อเงินลงทุนใน BIC ระหวาง CKP กับ BLDC 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

CKP ซื้อเงินลงทุนใน NRS จาก CK 

• จายชําระคาหุน NRS ให CK 

 
85.39 

 

 
- 

 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 CKP ซื้อหุนสามัญเดิมของ NRS 
จาก CK ทั้งหมดจํานวน 664,500 หุน คิดเปนรอยละ 30 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลวของ NRS ในราคาหุนละ 128.50 บาท คิด
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 85,388,250 บาท และ CKP ชําระคาซื้อ
หุนดังกลาวครบทั้งจํานวนแลว 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการเขาทํา
รายการซื้อเงินลงทุนใน NRS BKC CRS และ BIC จาก 
CK ดังกลาว เปนการปรับโครงสรางการถือหุนของ
กลุมธุรกิจพลังงานไฟฟาภายใตการถือหุนของกลุม ช.
การชางใหมาอยูภายใต CKP เพียงแหงเดียว เพื่อรองรับ
การขยายงานในอนาคตของธุรกิจพลังงาน ประกอบกับ
ราคาซื้อขายเงินลงทุนทั้งหมดของ CK ในแตละบริษัท 
ก็เปนราคาที่อยูในชวงราคาที่เหมาะสมซึ่งประเมินโดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ดังนั้น  คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนราคาที่
เหมาะสมและเปนรายการที่สมเหตุสมผล 

CKP ซื้อเงินลงทุนใน BKC จาก CK 

• จายชําระคาหุน BKC ให CK 

 
527.06 

 
- 

 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 CKP ซื้อหุนสามัญเดิมของ BKC 
จาก CK ทั้งหมดจํานวน 2,342,498 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BKC ในราคาหุนละ 225 บาท คิด
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 527,062,050 บาท และ CKP ชําระคาซื้อ
หุนดังกลาวครบทั้งจํานวนแลว 

CKP ซื้อเงินลงทุนใน CRS จาก CK 

• จายชําระคาหุน CRS ให CK 

 
107.55 

 
- 

 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 CKP ซื้อหุนสามัญเดิมของ CRS จาก 
CK ทั้งหมดจํานวน 875,250 หุน คิดเปนรอยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลวของ CRS ในราคาหุนละ 122.88 บาท คิดเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 107,550,720 บาท และ CKP ชําระคาซื้อหุน
ดังกลาวครบทั้งจํานวนแลว 

CKP ซื้อเงินลงทุนใน BIC จาก CK และ 
BLDC 

• จายชําระคาหุน BIC ให CK 

• จายชําระคาหุน BIC ให BLDC 

 
 

811.70 
- 

 

 
 

   - 
335.27 

 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 CKP ซื้อหุนสามัญเดิมของ BIC จาก 
CK ทั้งหมดจํานวน 63,019,999 หุน คิดเปนรอยละ 46 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลวของ BIC ในราคาหุนละ 12.88 บาท คิด
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 811,697,587 บาท และ CKP ชําระคาซื้อ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

หุนดังกลาวครบทั้งจํานวนแลว 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 CKP ซื้อหุนสามัญเดิมของ BIC จาก 
BLDC จํานวน 26,029,999 หุน คิดเปนรอยละ 19 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลวของ BIC ในราคา 12.88 บาทตอหุน คิดเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 335,266,387 บาท และ CKP ชําระคาซื้อหุน
ดังกลาวครบทั้งจํานวนแลว 

 
11.2.1.3  การจางบริหารและเชาสํานักงานระหวาง CKP กับ CK 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

การจางบริหารระหวาง CKP กับ CK 

• คาจางบริหารงานที่ CKP จาง CK 

• หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 
 
 
 
 

 
0.32 

                  - 

 
   0.54 

0.54 

 
เนื่องจาก CKP เพิ่งจัดตั้งบริษัท ในระยะแรกมีกิจกรรมไมมาก
นักจึงไดจาง CK ในการทําบัญชีและการเงินโดยทําสัญญาจาง
บริหารงานในสวนงานบัญชีและการเงิน โดยมีบุคลากรจํานวน 
2  ราย  สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา  1  ป  เ ริ่มตั้ งแตวันที่  1 
กรกฎาคม 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยมีการจาย
คาตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท และเมื่อครบสัญญาวันที่  
30 มิถุนายน  2555 CKP ไดวาจางบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถทางดานบัญชีโดยตรงแลว จึงไมมีการตอสัญญา
ดังกลาวอีก  
สําหรับรายการในไตรมาส 1 ป 2556 เปนการเรียกเก็บคาจัดทํา
งบการเงินรวม ซึ่งเปนคาใชจายครั้งเดียวและไมมีการทําสัญญา
ตอเนื่อง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาว
มีความเหมาะสม เนื่องจากในระยะแรกของการจัดตั้ง
บริษัท บริษัทยังมีกิจกรรมไมมากนักจึงจางบุคคลจากผู
ถือหุนใหญซึ่งมีบุคลากรที่มีความสามารถพรอมจะทํา
ใหบริษัทสามารถดําเนินงานไดทันที นอกจากนี้ คาจาง
ดังกลาวก็เปนอัตราคาจางที่ เหมาะสม  เนื่องจากได
อ า งอิ งจากอัตราค าตอบแทนของพนักงานและ
ระยะเวลาในการทํางานที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริงตลอด
ระยะเวลาของสัญญา 
ในสวนของคาจัดทํางบการเงินรวม เปนรายการที่
เกิดขึ้นและมีคาใชจายตามจริงตามขอบเขตของงาน จึง
เปนรายการและราคาที่เหมาะสม  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

การเชาพื้นที่สํานักงาน CKP ในอาคารของ 
CK  

• คาเชาพื้นที่สํานักงาน 

• เจาหนี้ CK รายการคาสาธารณูปโภค 

 
 

0.23 
0.03 

 
 

0.10 
0.03 

 
 
เนื่องจาก CKP เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ Holding Company 
ในระยะแรกของการจัดตั้งบริษัทดังกลาวจึงมีบุคลากรและ
กิจกรรมตางๆไมมากนัก บริษัทจึงไมไดเชาพื้นที่สํานักงานเปน
ของตนเอง จึงไมมีคาใชจายคาเชาพื้นที่สํานักงาน  
อยางไรก็ตาม ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555 เปนตนมา บริษัทมี
พนักงานเพิ่มมากขึ้นและมีกิจกรรมการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น 
บริษัทจึงไดใชพื้นที่ชั้น 13 ของอาคารวิริยะถาวรของ CK เปน
สํานักงานชั่วคราว (ในระหวางที่รอการตกแตงพื้นที่สํานักงาน
ถาวรของบริษัทที่จะเชาพื้นที่ในชั้น 24 ของอาคารดังกลาว) โดย 
CKP ตกลงที่จะชําระคาใชพื้นที่ดังกลาวให CK เทากับอัตราคา
เชาพื้นที่สํานักงานและจายสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปน
อัตราคาสาธารณูปโภคปกติที่ CK เรียกเก็บจากผูเชาทั่วไป   

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทยังไมมีกิจการ
ดําเนินงานที่มากพอและเพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย
ของบริษัท จึงยังไมมีการเชาพื้นที่สํานักงานในชวงแรก 
อยางไรก็ตาม เมื่อบริษัทมีกิจกรรมที่มากขึ้นจึงมีการเชา
พื้นที่สํานักงานชั่วคราว นอกจากนี้ ราคาคาเชาพื้นที่
ดังกลาว  CK ซึ่งเปนผูให เชาไดคิดเฉพาะคา
สาธารณูปโภคที่  CKP ใชจริงตามอัตราคา
สาธารณูปโภคที่ CK เรียกเก็บจากผูเชาทั่วไป ดังนั้น
อัตราคาเชาดังกลาวจึงเปนราคาที่เหมาะสม 
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11.2.1.4  การจางบริหารระหวาง CKP กับ BECL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

การจางบริหารระหวาง CKP กับ BECL 

• คาจางบริหารงานที่ CKP จาง BECL 

• เจาหนี้ BECL รายการคาจางบริหารงาน  
 

 
 
 
 

 
0.31 
0.31 

 
 

 
- 
- 

 

 
เนื่องจาก CKP เพิ่งจัดตั้งบริษัทจึงมีบุคลากรไมเพียงพอ 
โดยเฉพาะบุคลากรที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานทางการเงิน
ในชวงเริ่มตนของบริษัท จึงไดจางบุคลากร 1 รายจาก BECL ที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณในการดูแลงานทางการเงิน 
โดยมีการจ างบริหารดั งกล าว เปนระยะเวลาตั้ งแตวันที่  
15 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเมื่อครบกําหนด
ดังกลาว CKP มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดาน
การเงินโดยตรงแลว จึงไมมีการตอสัญญาดังกลาวอีก 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาว
มีความเหมาะสม  เนื่องจาก บริษัทยังมีบุคลากรไม
เพียงพอ การจางบุคคลจากผูถือหุนใหญซึ่งมีบุคลากรที่
มี คว ามสามารถพร อมจะทํ า ใหบ ริษั ทสามารถ
ดําเนินงานไดทันที นอกจากนี้ คาจางดังกลาวก็เปน
อัตราคาจางที่เหมาะสม เนื่องจากไดอางอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนของพนักงานและระยะเวลาในการทํางาน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลาของสัญญา  
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11.2.2  รายการระหวางกันของ บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด (“SEAN”) และ บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (“NN2”)  กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ  
 
11.2.2.1  รายการเงินกูยืมจากผูถือหุนระหวาง SEAN กับผูถือหุน คือ CK BECL และ RATCH 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

เงินกูยืมของ SEAN จากผูถือหุน CK 

• เงินกูยืมจาก CK 
 
 
 

• ดอกเบี้ยจาย 

• ดอกเบี้ยคางจาย 
 
 

 
ยกมา            156.25 
กูเพิ่มขึ้น                 - 
คืนเงินกู               (-)  
คงเหลือ        156.25 

13.07 
ยกมา              44.37 
ดอกเบี้ยเพิ่ม   13.07 
จายดอกเบี้ย           - 
คงเหลือ          57.44 

 
ยกมา            156.25 
กูเพิ่มขึ้น                 - 

 คืนเงินกู     (156.25) 
คงเหลือ                  - 

2.08 
ยกมา              57.44 
ดอกเบี้ยเพิ่ม      2.08 
จายดอกเบี้ย  (59.52) 
คงเหลือ                  - 

 
เนื่องจาก SEAN ไดทําบันทึกความเขาใจกับรัฐบาล สปป.ลาว 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 เพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดและ
พัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก โดยไดกูยืมเงินจากผูถือหุน 
3 ราย คือ CK RATCH และ BECL ตามสัญญาเงินกูยืมผูถือหุน 
(Shareholders’ Loan Agreement) ฉบับลงวันที่ 4 กันยายน 2550 
ในวงเงิน 250 ลานบาท ประกอบดวย 
- CK  156.25  ลานบาท 
-  RATCH    62.50  ลานบาท 
-  BECL    31.25  ลานบาท 
เพื่อใชในการศึกษา สํารวจ และพัฒนาโครงการดังกลาว  โดยเงิน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  รายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เพราะการศึกษาดังกลาว
เปนการสรางโอกาสในการขยายธุรกิจของ NN2 หาก
โครงการดังกลาวมีความเปนไปไดในการลงทุนก็จะ
เปนประโยชนกับ NN2 นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยใน
การกูยืมจากผูถือหุนดังกลาวยังเปนอัตราที่เหมาะสม 
เนื่องจากเปนอัตราดอกเบี้ยที่เทากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
กูยืมในกรณีที่ SEAN ตองกูเงินจากสถาบันการเงิน  
 
 

เงินกูยืมของ SEAN จากผูถือหุน RATCH 

• เงินกูยืมจาก RATCH 
 
 
 

• ดอกเบี้ยจาย 

• ดอกเบี้ยคางจาย 
 
 

 
ยกมา              62.50 
กูเพิ่มขึ้น                 - 
คืนเงินกู               (-)  
คงเหลือ          62.50 

5.23 
ยกมา              17.75  
ดอกเบี้ยเพิ่ม      5.23  
จายดอกเบี้ย            - 
คงเหลือ           22.98 

 
ยกมา              62.50 
กูเพิ่มขึ้น                 - 

 คืนเงินกู       (62.50)  
คงเหลือ                  - 

0.83 
ยกมา              22.98  
ดอกเบี้ยเพิ่ม      0.83  

 จายดอกเบี้ย (23.81) 
คงเหลือ                  - 

กูยืมดังกลาว คิดอัตราดอกเบี้ย เทากับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ํา
เฉลี่ยของ 3 ธนาคารผูใหกูของ SEAN และ NN2 บวกรอยละ 1 
ตอป (MLR + 1%) และมีกําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยครั้ง
เดียวในวันที่เบิกเงินกูงวดแรกของโครงการได หรือ ภายใน 18 
เดือน นับจากวันที่ 4 กันยายน 2550 แลวแตเหตุการณใดจะเกิด
กอน 
ตอมาเมื่อวันที่  9  มกราคม  2551  SEAN  ไดโอนสิทธิในบันทึก 
ความเขาใจฉบับดังกลาวใหกับ NN2  รวมทั้งไดโอนหนี้จากการ
กูยืมผูถือหุนในจํานวน 250 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยทั้งหมดบน
เงินกูยืมดังกลาวใหกับ NN2 เพื่อใชในการพัฒนาโครงการน้ําบาก 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

เงินกูยืมของ SEAN จากผูถือหุน BECL 

• เงินกูยืมจาก BECL 
 
 

 

• ดอกเบี้ยจาย 

• ดอกเบี้ยคางจาย 
 

 
ยกมา              31.25 
กูเพิ่มขึ้น                 - 
คืนเงินกู               (-)  
คงเหลือ          31.25 

2.62 
ยกมา                8.87 
ดอกเบี้ยเพิ่ม      2.62 
จายดอกเบี้ย            - 
คงเหลือ           11.49 

 
ยกมา              31.25 
กูเพิ่มขึ้น                 - 

 คืนเงินกู       (31.25)  
คงเหลือ                  - 

0.42 
ยกมา               11.49 
ดอกเบี้ยเพิ่ม      0.42 

 จายดอกเบี้ย (11.91) 
คงเหลือ                  - 

ตอไป ตามหนังสือรับสภาพหนี้ จํานวน 70 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ยฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2551 และสัญญาเงินกูยืมผูถือหุน 
จํานวน 180 ลานบาท ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 ระหวาง SEAN 
และ NN2 โดย SEAN คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเทากับอัตรา
ดอกเบี้ยระหวาง SEAN กับถือผูถือหุน ซึ่งเทากับ อัตรา MLR 
เฉลี่ยของ 3 ธนาคารที่เปนผูใหกูของ SEANและNN2 บวกรอยละ
1 ตอป (MLR+1%) และมีกําหนดชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยครั้ง
เดียวภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ 10 มีนาคม 2551 หรือวันที่ 
SEAN เรียกให NN2 ชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบี้ย แลวแต
เหตุการณใดจะเกิดกอน 
อยางไรก็ดี คูสัญญา ทั้งผูถือหุนทั้ง 3 ราย SEAN และ NN2 มีการ
ทําสัญญาขยายระยะเวลาการชําระคืนหนี้เงินกู โดย SEAN จะ
ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยครั้งเดียวใหกับผูถือหุนทั้ง 3 รายเมื่อ 
SEAN ไดรับชําระคืนจาก NN2 หรือภายในวันที่ 4 กันยายน 2556 
แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน  ในขณะที่ NN2 จะชําระคืนเงิน
ตนและดอกเบี้ยครั้งเดียวใหกับ SEAN ภายในวันที่ 10 กันยายน 
2556 หรือวันที่ SEAN เรียกให NN2 ชําระคืนหนี้เงินตนและ
ดอกเบี้ยดังกลาว แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน 
ในวันที่ 1 มีนาคม 2556  SEAN ไดรับชําระคืนหนี้เงินตนพรอม
ดอกเบี้ยคางจายทั้งหมดจาก NN2  เปนเงินรวมทั้งสิ้น 345.24 ลาน
บาท  และไดนําเงินจํานวนดังกลาว ชําระคืนหนี้เงินกูยืมทั้งเงินตน
และดอกเบี้ยคางจายทั้งหมดใหกับผูถือหุนทั้ง 3 ราย เรียบรอยแลว 
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11.2.2.2  รายการระหวาง SEAN กับ XPCL สําหรับการจางบริหารโครงการไซยะบุรี 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

สัญญาจางบริหารโครงการไซยะบุร ี
ระหวาง SEAN กับ XPCL 

• รายไดคาบริหารโครงการ  

• ลูกหนี้การคา (รายไดบริหารโครงการ) 
 

 

 
 
 

45.29 
4.04 

 
 

 
 
 

11.01 
3.92 

 
 

 
 
เนื่องจาก SEAN มีบุคลากรและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ
ยาวนานในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานกอสราง
โครงการไฟฟาพลังน้ํา อีกทั้งยังมีประสบการณในการควบคุม
งานกอสรางเขื่อนน้ํางึม 2 จนแลวเสร็จตามมาตรฐานสากลภายใต
งบประมาณโครงการที่ตั้งไว 
จึงมีการลงนามสัญญาระหวาง SEAN กับ XPCL ภายใตสัญญา
วาจางวิศวกรที่ปรึกษาบริษัท (Owner Engineer Agreement) ใน
การทําหนาที่ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพงานกอสรางและงาน
ทดสอบติดตั้งอุปกรณไฟฟาเครื่องกล ติดตอประสานงานกับ 
กฟผ. และ EDL เพื่อควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและมาตรฐานภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา  เปนตน 
สัญญาดังกลาวมีคาบริการรวม 511.32 ลานบาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยแบงเปนคาบริการในอัตราเหมาจาย 452.80 
ลานบาท และคาบริการในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่โครงการ 
ซึ่งเรียกเก็บตามจํานวนวันที่ เดินทางจริง ในวงเงินประมาณ 
(Provision) 58.82 ลานบาท ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2555 จนสิ้นสุดลงหลังจากวันเริ่มขายไฟฟาเชิงพาณิชย
เปนระยะเวลา 1 ป 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจาก SEAN เปนผูมี
ประสบการณจากการบริหารและจัดการในการ
กอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มาแลว จึง
นําความสามารถของบุคลากรดังกลาวมากอใหเกิด
รายไดอื่นๆแก SEAN นอกจากนี้ ราคาคาตอบแทน
ดังกลาวก็เปนราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเปนราคา
ที่คํานวณจากจํานวนพนักงาน  ระยะเวลาในการ
ดําเนินการและขอบเขตของงาน และคาตอบแทนของ
พนักงานดังกลาว  
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11.2.2.3  รายการเชาสํานักงานระหวาง SEAN กับ CK  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

การเชาสํานักงาน SEAN ในอาคารของ CK 

• คาเชาสํานักงาน 

• เจาหนี้อื่น (คาสาธารณูปโภคสํานักงาน) 

 
2.25 
0.03 

 

 
0.56 
0.06 

 
SEAN ไดเชาพื้นที่สํานักงานชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวรจาก 
CK สําหรับเปนสํานักงานในกรุงเทพฯโดยมีพื้นที่ 468.91 ตรม. 
มีอายุสัญญาเชา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2556 โดยมีคาเชาพื้นที่ 75,025.60 บาทตอเดือน และ
คาบริการเครื่องปรับอากาศและสิ่ งอํ านวยความสะดวก 
112,538.40 บาทตอเดือน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเชาพื้นที่
เพื่อใชเปนพื้นที่สํานักงานของ  SEAN มีความ
สมเหตุสมผลและราคาคาเชาดังกลาวมีความเหมาะสม
เพราะเปนอัตราคาเชาพื้นที่ที่ CK ใหเชากับลูกคาทั่วไป
ในอาคารวิริยะถาวร 

 
11.2.2.4 รายการ SEAN กับ RATCH 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

การสงพนกังานจาก RATCH ปฏิบัติงาน
ใหแก SEAN 

• คาใชจายในการบริหาร 

 
 

7.61 

 
 

0.58 

 
เนื่องจากในสัญญาระหวางผูถือหุนของ SEAN คือ CK BECL 
และ RATCH ไดกําหนดเงื่อนไขวา RATCH จะสงบุคลากรรวม
ปฏิบัติงานในสวนงานวิศวกรรมและการเงินของ SEAN สําหรับ
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 เพราะ RATCH เปนผูมี
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
โรงไฟฟาพลังน้ํา ดังนั้น RATCH จึงไดทําสัญญากับ SEAN ใน
การสงพนักงานเขาปฏิบัติงานใน SEAN เพื่อบริหารโครงการ
ไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก RATCH มีบุคลากรและ
มีความชํานาญในดานการบริหารจัดการโรงไฟฟาพลัง
น้ํา นอกจากนี้ ราคาคาจางตามสัญญาดังกลาวยัง
คํานวณมาจาก  จํานวนบุคลากร  ลักษณะงาน  และ
คาตอบแทนของพนักงานดังกลาว ดังนั้น ราคาดังกลาว
จึงเปนราคาที่สมเหตุสมผล 

• เจาหนี้อื่น (คาใชจายในการบริหารคง
คาง) 

0.68 0.21 
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11.2.2.5 รายการระหวาง SEAN และ NN2 กับ RATCH 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

สัญญาบริการปรกึษางานปฏิบัติการ
เดินเครื่องและบํารงุรักษาโครงการน้ํางึม 2 
ระหวาง SEAN และ NN2 กับ RATCH 

• คาบริการปรึกษางานปฏิบัติการ
เดินเครื่องและบํารุงรักษา 

 
 
 

25.00 
 

 
 
 

6.25 

 
 
 
SEAN และ NN2 ไดทําสัญญาบริการปรึกษางานเดินเครี่องและ
บํารุงรักษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 กับ RATCH เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยสัญญาดังกลาวกําหนดขอบเขต
งานให RATCH เปนที่ปรึกษาโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงการ งานเกี่ยวกับเอกสารของสัญญา แนะนําดาน
เทคนิคและการกอสราง การจัดซื้ออะไหลและอุปกรณและอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ โดยตกลงชําระคาบริการจํานวน 6.25 ลาน
บาทตอไตรมาส (หรือ 25 ลานบาทตอป) สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ 
สัญญาซื้อขายไฟฟาหมดอายุ หรือ Equity IRR ของ SEAN และ/
หรือ NN2 มีคาไมนอยกวารอยละ 14 ตอป แลวแตเหตุการณใด
จะเกิดกอน 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการที่ NN2 
ทําสัญญาวาจาง RATCH เปนผูใหบริการในการเปนที่
ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครี่องและบํารุงรักษา
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มีความเหมาะสม
เนื่องจาก RATCH เปนบริษัทที่มีประสบการณในการ
ดําเนินงานโรงไฟฟา 
นอกจากนี้ การกําหนดคาตอบแทนของสัญญาดังกลาว 
ไดผานการเจรจาตอรองมาแลวจากผูบริหารของ 
SEAN ประกอบกับคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม 
ผูถือหุนของ SEAN ไดพิจารณาแลวและเห็นวา
คาตอบแทนดังกลาวมีความเหมาะสมและไดมีมติ
อนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวไปแลว  ดังนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวาการพิจารณา
คาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวไดปฏิบัติตามวิธิปฏิบัติ
ที่ควรจะเปน ณ ขณะที่มีการอนุมัติรายการ และการ
กําหนดราคาดังกลาวเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของทุก
ฝาย 
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11.2.2.6  รายการเกี่ยวของกับการกอสรางระหวาง NN2 กับ CKL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

สัญญาวาจางรับเหมากอสรางระหวาง NN2 
กับ CKL 

• เงินทดรองจาย 
(เงินทดรองจายคาซอมแซมที่อยูในระยะ
รับประกันผลงาน) 

 

 
 

0.75  

 
 

0.52  

 
 
NN2 ไดวาจาง CKL เปนผูรับเหมากอสรางเพื่อดําเนินการ
กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ขนาด 615 เมกะวัตต โดย
สัญญาวาจางรับเหมากอสรางดังกลาว ลงนามเมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2549 และมีมูลคารวม 13,416 ลานบาท และ 180 
ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่ง CKL ไดเริ่มดําเนินการกอสรางใหแก 
NN2 ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2549 และกอสรางแลวเสร็จในป 
2554  
ทั้งนี้ภายใตสัญญากอสรางดังกลาว  ไดกําหนดเงื่อนการ
รับประกันผลงานเปนระยะเวลา 2 ปนับจากวันที่เริ่มดําเนินงาน
ในระยะแรก (IOD) โดยในป 2555 NN2 ไดดําเนินการซอมแซม
งานกอสรางและ ไดจายคาใชจายดังกลาวไปกอน แตเนื่องจาก
อยูในชวงประกันผลงานจึงมีการเรียกเก็บจาก CKL โดยมี
ยอดเงินทดรองจายคงคาง ณ สิ้นป 2555 และไตรมาส 1 ป 2556 
เทากับ 0.75 ลานบาท และ 0.52 ลานบาท ตามลําดับ 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนเงินคาซอมแซมที่อยูในระยะรับประกันผลงานตาม
สัญญากอสรางที่ NN2 วาจาง CKL เปนผูดําเนินการ ซึ่ง 
NN2 เปนผูทดรองจายไปกอนเพื่อความคลองตัว และ 
NN2 มีการเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงตามที่ 
NN2 ไดทดรองจายทั้งจํานวนไปที่ CKL แลว รายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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11.2.2.7 รายการ NN2 กับ RATCH Lao  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

สัญญาเดินเครื่องและซอมบํารุงโรงไฟฟา
ระยะยาวระหวาง NN2 กับ RATCH Lao 
(Operation & Maintenance) 

• คาบริการภายใตสัญญาเดินเครื่องและ
ซอมบํารุงโรงไฟฟา 

• เจาหนี้การคา 
 

• ลูกหนี้เงินทดรอง 
 

• เจาหนี้อื่น (คา Internet, คารักษา
สิ่งแวดลอม คาน้ํามันรถและคาเดินทาง 
เปนตน) 

 
 
 
 

 

 
 
 

133.81 
 

30.14 
 

- 
 

0.46 

 
 
 

37.35 
 

           24.23 
 

0.01 
 

0.21 

 
 
NN2 ไดเขาทําสัญญาวาจาง RATCH Lao ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
RATCH และเปนบริษัทที่มีประสบการณในการดําเนินงาน
โรงไฟฟา ในการเดินเครื่องและซอมบํารุงโรงไฟฟา โดยมีการ
ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ซึ่งสัญญาดังกลาวมี
ขอบเขตการใหบริการครอบคลุมถึงการเดินเครื่องเพื่อผลิต
กระแสไฟฟา งานบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา กังหันน้ํา 
ระบบควบคุมและอุปกรณ รวมถึงตัวเขื่อน อาคารโรงไฟฟา  
อาคารและโครงสรางทางชลศาสตร รวมถึงการบํารุงรักษา
อาคารที่ทําการ บานพัก ระบบสาธาณูปโภคตางๆ และพื้นที่
โดยรอบโครงการ และงานอื่นๆนอกเหนือจากขอบเขตของงาน
ตามสัญญาซึ่ง NN2 ที่อาจมีการตกลงเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อ
ความเหมาะสมและปลอดภัยของโครงการ อาทิ คาติดตั้งระบบ 
Internet คาดูแลสภาพแวดลอมโดยรอบของบริเวณเขื่อน รวมถึง
คาน้ํามันรถหรือคาเดินทางของพนักงานของ RATCH Lao 
ตามที่เกิดขึ้นจริงในการเขามาปฏิบัติงานในงานสวนเพิ่มนี้ดวย 
สัญญาดังกลาวมีระยะเวลาการใหบริการเริ่มตั้งแตวันที่  1 
กรกฎาคม 2552 จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานของโครงการ
ทั้งนี้สัญญาฉบับดังกลาวแบงการใหบริการออกเปน 3 ระยะ คือ 
(1)  ระยะเวลากอนดํา เนินงาน  (pre-operation)  เ ริ่มตั้ งแต  
25 มิถุนายน 2552 จนถึง 31 กรกฎาคม 2554 โดยในระหวางการ
ใหบริการในระยะนี้  NN2  ตกลงที่จะชําระคาตอบแทนใหกับ  

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการที่ NN2 
ทําสัญญาวาจาง RATCH Lao เปนผูใหบริการในการ
เดิน เค รื่องและซอมบํ า รุง  และใหบ ริการในการ
บํารุงรักษาใหญ มีความเหมาะสมเนื่องจาก RATCH 
Lao เปนบริษัทยอยของ RATCH ซึ่งเปนบริษัทที่มี
ประสบการณในการดําเนินงานโรงไฟฟา  
ในสวนของคาตอบแทนตามสัญญา เนื่องจากสัญญา
การใหบริการในลักษณะดังกลาวมีขอบเขตการ
ใหบริการที่มีลักษณะเฉพาะของแตละโครงการจึงไม
สามารถที่จะเปรียบเทียบจากการใชขอมูลที่เปดเผยตอ
สาธารณะได อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทน
ของสัญญาดังกลาว ไดผานการเจรจาตอรองมาแลวจาก
ผูบริหารของ  SEAN และ  NN2 ประกอบกับ
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ SEAN 
และ NN2 ไดพิจารณาแลวและเห็นวาคาตอบแทน
ดังกลาวมีความเหมาะสมและไดมีมติอนุมัติการเขาทํา
รายการดังกลาวไปแลว นอกจากนี้ คาตอบแทนที่ตอง
จายให RATCH Lao ก็เปนที่ยอมรับของ EDL-Gen (ถือ
หุนรอยละ 25 ใน NN2 และมีตัวแทนในคณะกรรมการ
ของ NN2จํานวน 2 ราย) ซึ่งเปนตัวแทนของรัฐบาล
สปป.ลาว และเปนผูมีประสบการณในการบริหารและ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

   Ratch Lao เทากับ 951,000 บาทตอเดือน (2) ระยะเวลา
ดําเนินการกอนบางสวน (partial operational) เริ่มตั้งแต 1 
กันยายน 2554 จนถึง 31 ตุลาคม 2554 โดยระยะนี้ NN2 ตกลงที่
จะชําระคาตอบแทนใหกับ RATCH-Lao เทากับ 7,740,000 บาท
ตอเดือน และ (3) ระยะเวลาในชวงดําเนินงาน (operational) โดย 
NN2 ตกลงที่จะชําระคาตอบแทนใหกับ Ratch Lao เทากับ 
9,583,333 บาทตอเดือนทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาวจะมีการ
ปรับขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 
เปนระยะเวลา 5 ป ทั้งนี้อัตราการปรับเพิ่มดังกลาวจะมีการ
ทบทวนเมื่อ (1) ทุก ๆ การสิ้นสุดรอบระยะเวลา 5 ป หรือ  
(2) กอนเริ่มดําเนินการสวนตอขยายของโครงการน้ํางึม 2 หรือ 
(3) เกิดเหตุการณผิดปกติภายใตสัญญาระหวางคูสัญญาทั้ง 2 
ฝาย 

จัดการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําในสปป.ลาว จํานวน 7 แหง 
รวมกําลังการผลิตทั้งสิ้น 387 MW  อีกทั้ง EDL-Gen 
ไม ได เปนคู สัญญาตามสัญญาระหว า งผู ถื อ หุ น 
ของ SEAN จึงสามารถตัดสินใจในเรื่องตางๆไดอยาง
อิสระโดยไมมีพันธะที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาระหวาง
ผู ถื อ หุ น ฉ บั บ ดั ง ก ล า ว แ ต ป ร ะ ก า ร ใ ด  ดั ง นั้ น 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวาการพิจารณา
คาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวไดปฏิบัติตามวิธิปฏิบัติ
ที่ควรจะเปน  ณ  ขณะที่มีการอนุมัติรายการ  และการ
กําหนดราคาดังกลาวเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของทุก
ฝาย  
สวนคาใชจายอื่นๆเชน  คา  Internet, คารักษา
สิ่งแวดลอม คาน้ํามันรถและคาเดินทาง คณะกรรมการ 

สัญญาซอมบํารุงรกัษาใหญ ระหวาง NN2 
กับ RATCH Lao (Major Maintenance) 

• คาบริการภายใตสัญญาซอมบํารุงรักษา
ใหญ 

 
 

60.00 

 
 

15.45 

 
 
NN2 ไดเขาทําสัญญาวาจาง RATCH Lao ซึ่งเปนบริษัทยอยของ 
RATCH ซึ่งเปนบริษัทที่มีประสบการณในการดําเนินงาน
โรงไฟฟา เพื่อเปนผูใหบริการงานซอมบํารุงรักษาใหญใหกับ
โรงไฟฟาของ NN2 โดยสัญญาดังกลาวมีขอบเขตการใหบริการ
ครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ แบงเปน 3 ดาน คือ 
1) งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน ประกอบดวย การทดสอบ

ความสามารถของเครื่องผลิตไฟฟาและสวนประกอบตาง 
ๆ ซึ่งทําประจําทุกปตามขอกําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟา 
โดยใชระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน งานบํารุงรักษาระดับ

ตรวจสอบมีความเห็นวามีความเหมาะสมเนื่องจากเปน
คาใชจายในการอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานที่ปฏิบัติงานประจําอยูในโครงการและ
เปนราคาที่ เหมาะสมคิดตามขอบเขตของงานและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

ยอย จะทําประจําทุก 2 ป ใชเวลาในการทําครั้งละ 21 วัน 
และงานบํารุงรักษาระดับกลาง จะทําประจําทุก 7 ป โดย
จะเริ่มดําเนินการในป 2561 ใชเวลาครั้งละ 60 วัน  

2) การบํารุงรักษาเพื่อแกไข คือ การใหบริการฉุกเฉิน 24 
ชั่วโมง  

3) งานบํารุงรักษาชนิดที่มีการวางแผนลวงหนาและกรณี
ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยลดเวลาในการหยุด
เดินเครื่อง 

โดยสัญญาดังกลาวไดลงนามในวันที่ 3 กันยายน 2554  
ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
สามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปไดอีกขึ้นอยูกับการ
ตกลงกันของคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการ
ใหบริการ 7 ปดังกลาว NN2 ตกลงที่จะจายคาบริการใหกับ 
RATCH Lao เปนเงินประมาณ 460 ลานบาท โดยปรับเพิ่มทุกป
ในอัตรารอยละ 3 ตอป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 แบงการ
ชําระเงินเปนรายเดือน ยกเวนในปแรกจะชําระเปนกอนเดียว
จํานวน 60 ลานบาท (ซึ่งแบงชําระเทากันตอเดือน 4 เดือน จาก
เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2555) หลังจากนั้น ตั้งแตเดือน
มกราคม 2556 จะชําระเปนรายเดือนๆละชําระ 5.15 ลานบาท  
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11.2.2.8 รายการ NN2 กับ กฟผ. 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง NN2 กับ กฟผ.       
ตามที่ SEAN ไดโอนสิทธิและผลประโยชนภายใตสัญญา
สัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 และสัญญาอื่นที่
เกี่ยวของกับโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ใหกับ NN2 แลว
เสร็จทั้งหมดในวันที่ 9 มกราคม 2551 ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในสัญญาสินเชื่อ 
โดยสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ระหวาง 
SEAN และ กฟผ. ซึ่งไดลงนามเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 
นั้น ไดถูกโอนมาให NN2 ในวันวันที่ 27 ธันวาคม 2550  
สัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว มีอายุรวม 27 ป โดยแบงการรับซื้อ
ไฟฟาออกเปน 2 ระยะ คือ (1) 2 ป กอน COD (ระยะเวลา IOD)  
และ (2) 25 ป ตั้งแตวัน COD ไปจนตลอดระยะเวลาสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา (สําหรับรายละเอียดของสรุปสาระสําคัญของสัญญา
ซื้อขายไฟฟาดังกลาวโปรดอานเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 13.2 ขอ
ยอยที่ 3) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเขาทํา
สัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจาก 
การขายไฟฟาแรงดันสูงเขาสูระบบในประเทศไทย
จะตองขายใหกับ กฟผ. แตเพียงผูเดียว อีกทั้ง การเขาทํา
สัญญาดังกลาวยังเขาขายเปนการเขาทําสัญญากับ
หนวยงานภาครัฐซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกําหนด
ราคาที่ชัดเจน  

•  รายไดจากการขายไฟฟา 3,838.16 961.45 

   

•  ลูกหนี้การคา 919.57 710.04 

•  หนี้สินระยะยาวอื่น 93.61 95.38 

   

•  ตนทุนขายไฟฟา คา Import Energy และ 
Liquidated Damage  

15.26 5.37 

   

   

สัญญาบํารุงรักษาใหญ สถานีไฟฟานาบง 
และสายสง 500,000 โวลต ชวงสถานีไฟฟา
นาบงถึงจุดซื้อขายไฟฟากลางแมน้ําโขง 
ระหวาง NN2 กับ กฟผ. 

• คาบริการภายใตสัญญาบํารุงรักษาใหญ 
• เจาหนี้การคา 

 
 
 
 

4.18 
2.13 

 

 
 
 
 

- 
- 

 

 
 
 
 
NN2 วาจาง กฟผ. ในการซอมบํารุงรักษาใหญ สถานีไฟฟานา
บง และสายสง 500,000 โวลต ชวงสถานีไฟฟานาบงถึงจุดซื้อ
ขายไฟฟากลางแมน้ําโขง โดยไดลงนามในสัญญาดังกลาวเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 และมีระยะเวลาของสัญญา 5 ป เริ่มตั้งแต 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการเขาทํา
รายการดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจาก กฟผ. เปนผู
มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายสงไฟฟาของไทย 
อีกทั้ง การเขาทําสัญญาดังกลาวยังเขาขายเปนการเขาทํา
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

1 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  
ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวครอบคลุมถึงการบํารุงรักษาสถานีไฟฟา
บานนาบง (รวมถึงอุปกรณระบบสงบางสวนที่โรงไฟฟา) งาน
ตรวจสอบที่เกี่ยวของและบริการใหความชวยเหลือฉุกเฉินกรณี
มีเหตุขัดของและตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดย NN2 ชําระ
เงินคาซอมบํารุงใหกับผูใหบริการตามสัญญาบริการซอมบํารุง
ตามที่กําหนดเปนจํานวนทั้งหมด 16,191,500 บาท โดยแบงจาย
เปนรายปเปนระยะเวลา 5 ปตามขอบเขตของงานในแตละป  

สัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติใน
การกําหนดราคาที่ชัดเจน 

คาใชจายอื่น สําหรบั Maintenance Long 
Line Telephone และคาปรับแตง metering 
system 

• คา Maintenance Long Line Telephone 
และคาปรับแตง metering system 

 
 
 

0.56 

 
 
 

0.27 

 
เปนรายการคาใชจายสําหรับโทรศัพทคูสายรวมกับ  กฟผ . 
จํานวน 2 คูสาย ซึ่งติดตั้งอยูในหองควบคุมโรงไฟฟา ที่เขื่อน 
น้ํางึม 2 เพื่อใชในการติดตอสื่อสารกับศูนยควบคุมระบบของ 
กฟผ. เปนหลัก โดย กฟผ. เรียกเก็บเงินคาบํารุงรักษาโทรศัพท
ดังกลาวจาก NN2 เปนรายป และนอกจากนี้ เปนคาใชจายคา
วาจาง กฟผ. ในการปรับแตง metering system ใหมีความ
เที่ยงตรงและแมนยําโดย กฟผ. จะทําหนาที่ เปนผูปรับแตง
อุปกรณและผูรับรองตรวจรับการปรับแตงคาในคราวเดียว และ
เรียกเก็บเงินกับ NN2 เปนรายปในอัตรา 10,000 USD ตามที่
กําหนดไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา 
และในไตรมาส 1 ป 2556 มีการตอคูสายเพิ่มเติม จํานวน 1 
คูสาย ซึ่งเปนประโยชนทําใหการติดตอสื่อสารระหวาง NN2 
และ กฟผ. มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเขาทํา
รายการดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจาก NN2 ตองมี
การประสานงานกับ  กฟผ .  อยางใกลชิด  ในการ
เดินเครื่องโรงไฟฟาเพื่อรักษาเสถียรภาพของไฟฟาใหมี
ความมั่นคงอยูตลอดเวลา  อีกทั้ง การเขาทําสัญญา
ดังกลาวยังเขาขายเปนการเขาทําสัญญากับหนวยงาน
ภาครัฐซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกําหนดราคาที่
ชัดเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

คาจางสําหรับการควบคุมตรวจสอบงาน
ติดตั้งอุปกรณ 

• คาจาง 

• เจาหนี้การคา 

 
 

- 
- 

 
 

0.42 
0.31 

 
 
เปนรายการคาจางในการวาจาง กฟผ. ในการควบคุม ตรวจสอบ
ความพรอมและความเรียบรอยของงานติดตั้งอุปกรณปองกัน 
bus differential relay, distance relay และ breaker fail relay ที่
โรงไฟฟาและสถานีไฟฟายอยนาบง เนื่องจาก NN2 ไดจาง
ผูรับเหมารายหนึ่งเพื่อปรับปรุงอุปกรณขางตน ดังนั้น เพื่อ
ตรวจสอบความพรอมและความเรียบรอยของการติดตั้งอุปกรณ 
NN2 จึงจาง กฟผ. เปนผูตรวจสอบ เนื่องจาก กฟผ. เปน
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานเทคนิคของโรงไฟฟา ทั้งนี้ 
NN2 ไดจายชําระครั้งเดียวและไมมีการทําสัญญาตอเนื่อง 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเขาทํา
รายการดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจาก NN2 ตองมี
การประสานงานกับ กฟผ. อยางใกลชิด และ กฟผ. เปน
ผู เชี่ ยวชาญและมีประสบการณด าน เทคนิคของ
โรงไฟฟาและการจายสงไฟฟา จึงเหมาะสมที่จะจาง 
กฟผ. เพื่อตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยของอุปกรณ 
และอัตราคาจางเปนราคาที่เหมาะสมซึ่งคํานวณจาก
ขอบเขตงานที่ปฏิบัติจริง 

 
11.2.2.9 รายการ NN2 กับ GOL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

คาภาคหลวงตามสญัญาสัมปทาน  
(Royalty Fee)  

•  คาภาคหลวงจายตามสัญญาสัมปทาน 

•  เจาหนี้การคา 

 
 

131.03 
75.68 

 
 

32.73 
35.53 

 
 
NN2 ไดเขารับโอนสิทธิและผลประโยชนทั้งหมดภายใตสัญญา
สัมปทานซึ่งไดมีการทําขึ้นระหวาง SEAN และ GOL มาเปน
ของ NN2 ตั้งแตวันที่ วันที่ 9 มกราคม 2551 เปนตนมา การรับ
โอนสัญญาดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากในชวงแรกของการพัฒนา
โครงการน้ํางึม 2 SEAN เปนผูเริ่มตนโครงการ แตเนื่องจาก 
SEAN เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยจึงมีขอจํากัดในการ

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเขาทํา
สัญญาสัมปทานดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจาก 
การเขาทําสัญญาดังกลาวเปนการเขาทําสัญญากับ
ภาครัฐของสปป .ลาวซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
กําหนดราคาที่ชัดเจน  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

เขาทําสัญญาสัมปทานโดยตรงกับรัฐบาลของ สปป.ลาว ดังนั้น 
จึงไดมีการจัดตั้ง  NN2  ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน  
สปป.ลาว เพื่อเขาทําสัญญาสัมปทานแทน และตอมาจึงมีการ
โอนสิทธิในสัญญาสัมปทานดังกลาวจาก SEAN มาที่ NN2 
โดยภายใตสัญญาสัมปทาน NN2 ตองจายคาภาคหลวง (Royalty 
Fee) ตามอัตราที่กําหนดใหแกรัฐบาลแหง สปป.ลาว :- 
- ในชวงหกเดือนกอน IOD ไมตองจายคาภาคหลวง และ
ในชวงสองปหลังจากนั้นจนถึง COD (ระยะเวลา 30 เดือน (2 
½ ป) คาภาคหลวงเทากับรอยละ 3.4 ของรายไดจากการ
ดําเนินการ 

- ชวงที่ 1 (นับจาก COD จนครบปที่ 8 นับจาก COD) 
คาภาคหลวงเทากับ รอยละ 3.4 ของรายไดจากการดําเนินการ
ตอป 

- ชวงที่ 2 (นับจากตนปถัดจากระยะเวลาจายคาภาคหลวงชวงที่ 
1 และสิ้นสุดเมื่อครบหกปหลังจากนั้น) คาภาคหลวงเทากับ
รอยละ 3.5 ของรายไดจากการดําเนินการตอป 

- ชวงที่ 3 (นับจากตนปถัดจากระยะเวลาจายคาภาคหลวงชวงที่ 
2 และสิ้นสุดเมื่อครบสองปหลังจากนั้น) คาภาคหลวงเทากับ
รอยละ 7.5 ของรายไดจากการดําเนินการตอป 

- ชวงที่ 4 (นับจากตนปถัดจากระยะเวลาจายคาภาคหลวงชวงที่ 
3 และสิ้นสุดเมื่อครบปที่ 25 นับจาก COD) คาภาคหลวง
เทากับรอยละ 13.5 ของรายไดจากการดําเนินการตอป 
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11.2.2.10 รายการ NN2 กับ EDL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

สัญญาใหบริการดานปฏิบัติการบํารุงรกัษา
สถานีไฟฟายอยนาบงและระบบสงไฟฟา 
ระหวาง NN2 กับ EDL 

• •คาบริการภายใตสัญญาดําเนินการ
ใหบริการดานปฏิบัติการและบํารุงรักษา
สถานีไฟฟายอยนาบงและระบบสายสง
ไฟฟา 

 
 
 

18.07  

 
 
 

4.10  

 
 
 
NN2 วาจาง EDL ในการใหบริการงานดานปฏิบัติการและ
บํารุงรักษาสถานีไฟฟายอยนาบงและระบบสงไฟฟาจาก
โครงการไปยังจุดสงมอบไฟฟา  ไดแก  สายสงไฟฟา  230  
กิโลโวลตจากโครงการถึงสถานีไฟฟายอยบานนาบง และสาย
สงไฟฟา  500  กิโลโวลตจากสถานีไฟฟายอยนาบงมายังจุดขาย 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการเขาทํา
รายการดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจาก EDL เปนผู
มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสายสงไฟฟาของ
ประเทศลาว อีกทั้ง การเขาทําสัญญาดังกลาวยังเขาขาย
เปนการเขาทําสัญญากับหนวยงานภาครัฐของสปป.ลาว 

•  เจาหนี้การคา 1.73 1.36 ไฟฟากึ่งกลางแมน้ํ าโขง  โดยทั้งสองไดลงนามในสัญญา
ใหบริการดานปฏิบัติการและบํารุงรักษาสถานีไฟฟายอยนาบง
และระบบสงไฟฟา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 และมีระยะเวลา
ของสัญญาเริ่มตั้งแตป 2553 ถึงวันที่เหตุการณใดดังตอไปนี้
เกิดขึ้น แลวแตวาเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน (1) วันที่สิ้นสุด
อายุสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน (CA) และ (2) วันที่ EDL 
ไดรับมอบสถานีไฟฟายอยนาบงและระบบสายสงไฟฟา 500 
กิโลโวลต 
ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวแบงออกเปน 2 ชวงคือ ชวงกอนดําเนินงาน
และชวงระหวางดําเนินงาน โดยแบงการชําระเงินเปนดังนี้ 
- ช ว งก อนดํ า เ นิ น ง าน  (ระยะ เ วล า  4 เ ดื อนจ ากวั นที่  

31 มกราคม 2553) มูลคา 66,432.25 ดอลลารสหรัฐฯตอเดือน  
- ชวงระหวางดําเนินงาน (ระยะเวลาจากวันที่ 1 มิถุนายน 2553
จนหมดอายุสัญญา) มูลคา 48,642 ดอลลารสหรัฐฯ ตอเดือน 
และในวันที่ 28 มกราคา 2554 NN2 และ EDL ไดลงนามใน 

ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏบิัติในการกําหนดราคาที่ชัดเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

Side Agreement เพื่อเพิ่มเติมและขยายความ บางเนื้อหาใน
สัญญาใหบริการดานปฏิบัติการและบํารุงรักษาระบบสง
ไฟฟาใหมีความชัดเจนขึ้นและเหมาะสมกับสภาพความเปน
จริง รวมทั้งไดกําหนดคาบริการในป 2554 ในอัตราเดือนละ 
49,882 ดอลลารสหรัฐฯ และใหปรับเพิ่มขึ้นทุกปในอัตรารอย
ละ 1 เริ่มจากป 2555 (ป 2555 คาบริการในอัตราเดือนละ 
50,380.82 ดอลลารสหรัฐฯ) 

ตอมาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 NN2 และ EDLไดลงนามใน 
Side Agreement ของสัญญาใหบริการดานปฏิบัติการและ
บํารุงรักษาสถานีไฟฟายอยนาบงและระบบสงไฟฟา โดยการ
ปรับลดขอบเขตการใหบริการดานการปฏิบัติการควบคุม
ทางไกล จากศูนยควบคุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมกับสภาพการสั่งการของศูนยควบคุมระบบ
แหงชาติของ กฟผ.ที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหอัตราคาบริการลดลง
เปน 45,589 ดอลลารสหรัฐฯ โดยมีผลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2555 เปนตนไป สําหรับขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นยังคงเปนไป
ตามสัญญาเดิม 

การสงพนกังานจาก EDL ปฏิบัติงานใหแก 
NN2 

•  คาใชจายในการบริหาร 
 

 
 

1.53 
 

 
 

0.31 

 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ NN2 เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2553 
มีมติอนุมัติแตงตั้งพนักงาน จาก EDL สงไปปฏิบัติงานใหแก 
NN2 จํานวน 1 ราย เขามาดํารงตําแหนง Assistant Managing 
Director ภายใตฝายบํารุงรักษา ทําหนาที่ดูแลงานดานสถานี
ไฟฟายอยนาบงและระบบสายสงของโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํา

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก EDL มีบุคลากรและมี
ความชํานาญในดานการบริหารจัดการโรงไฟฟาและ
สายสงในประเทศลาว นอกจากนี้ ราคาคาจางตาม
สัญญาดังกลาวยังคํานวณมาจาก  จํานวนบุคลากร 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

งึม 2 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดย NN2 และจะ
จายคาบริการประจําเดือนใหกับ EDL ตามจํานวนที่ไดตกลงกัน
ทั้ง 2 ฝาย 
ตอมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 EDL ไดมีหนังสือแจงคาบริการ
ในการสงพนักงานมาทํางานที่ NN2 ในอัตราเดือนละ 3,500 
ดอลลารสหรัฐ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553 และจาย
เขาบัญชีของ EDL นอกจากนี้ NN2 ตองจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามกฎระเบียบของ NN2 ใหกับพนักงานของ EDL 

ลักษณะงาน และคาตอบแทนของพนักงานดังกลาว 
ดังนั้น ราคาดังกลาวจึงเปนราคาที่สมเหตุสมผล 

คา Import Energy  

•  ตนทุนขายไฟฟา คา Import Energy 
 

 
- 
 

 
0.15 

 
เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2556 NN2 มีการเกิดอุปกรณขัดของ
ในชวงเวลาหนึ่งทําใหไมสามารถจายไฟฟาจากโรงไฟฟาไปยัง
อาคารที่ทําการและที่พักของพนักงานได NN2 จึงจําเปนตองซื้อ
ไฟฟาสวนหนึ่งจาก EDL เพื่อใชในสวนของอาคารที่ทําการและ
ที่พักอาศัยของพนักงาน โดยมีคาใชจาย import energy เกิดขึ้น
ตามปริมาณไฟฟาที่ใชจริง ในอัตราคาไฟฟาทั่วไปตามขนาด
อาคาร ทั้งนี้ ระบบไฟฟาดังกลาวไดมีการออกแบบเพื่อรองรับ
การทํางานในเงื่อนไขดังกลาว ซึ่งถือเปนรายการที่เกิดขึ้นจาก
กรณีฉุกเฉินเทานั้น 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาว
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจําเปนที่จะตอง
ใชไฟฟาสําหรับสวนที่อยูอาศัยของคนงานของ NN2 
และเนื่องจากสายไฟฟาจาก EDL มีระยะใกลเคียงกับที่
อยูอาศัยคนงานมากที่สุด จึงมีความเหมาะสมที่จะซื้อ
ไฟฟาจาก EDL อีกทั้งเปนราคาที่เหมาะสมเนื่องจาก
เปนราคาที่คิดจากปริมาณการใชไฟฟาจริงและเปน
อัตราปกติของ EDL ที่ใหลูกคาทั่วไป 

 
 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 189 

11.2.2.11 รายการ NN2 กับ XPCL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

การสงพนกังานจาก XPCL มาปฏิบัตงิาน
ใหแก NN2 

• คาใชจายในการบริหาร 

• เจาหนี้อื่น (คาใชจายในการบริหารคง
คาง) 

 
 

- 
- 

 
 

1.04 
0.52 

 
 
เนื่องจาก NN2 มีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อใหสอดคลอง
กับการบริหารงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงตองการบุคลากร
เพิ่มขึ้นประกอบกับมีพนักงานบางสวนลาออกในไตรมาส 1 ป 
2556  เปนผลให NN2 จําเปนตองจัดหาบุคคลกรที่มีความชํานาญ
ดานการบริหารงาน รวมถึงการบริหารจัดการโรงไฟฟาพลังน้ํา
เพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ในชวง
ระหวางการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมดังกลาว NN2 ไดเขาทํา
สัญญากับ XPCL เพื่อให XPCL สงบุคลากรของโครงการไซยะ
บุรีมาปฏิบัติงานที่ NN2 ในตําแหนงที่ไดตกลงกันตามสัญญา
เนื่องจาก XPCL มีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ
เพียงพอสําหรับงานและสามารถที่จะไปปฏิบัติงานดานการ
จัดการแก NN2 ได  
ทั้งนี้ NN2 ไดมีการลงนามสัญญาดังกลาวกับ XPCL ไปแลวเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 มีระยะเวลา 1 ป นับจากวันลงนาม ซึ่ง
คาดวาหาก NN2 สรรหาบุคลากรใหมไดครบถวนตามที่ตองการ
แลว จะไมมีการตอสัญญานี้อีกตอไป 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก XPCL มี
บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณเพียงพอ
สําหรับงานปฏิบัติงานทั่วไปที่ NN2 ตองการไดทันที 
นอกจากนี้ ราคาคาจางตามสัญญาดังกลาวยังคํานวณ
มาจาก จํานวนบุคลากร ลักษณะงาน และคาตอบแทน
ของพนักงานดังกลาว ดังนั้น ราคาดังกลาวจึงเปน
ราคาที่สมเหตุสมผล 

รายไดคาบริการจากการที่ XPCL ขอใช
อุปกรณของ NN2 ในการจัดเตรียมเอกสาร
โครงการ 

• รายไดอื่น (คาถายเอกสาร) 

• ลูกหนี้อื่น (คาถายเอกสาร) 

 
 
 

0.17 
0.17 

 
 
 

- 
- 

 
 
 
ในป 2555 XPCL ไดมีหนังสือถึง NN2 ในการขอใชอุปกรณ
สํานักงานของ NN2 ในการจัดทําเอกสารโครงการ โดย NN2 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเขาทํา
รายการดังกลาวเปนการใหบริการที่เกิดจากการตกลง
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

 เรียกเก็บคาบริการดังกลาวกับ XPCL เปนจํานวน 0.17 ลานบาท 
โดยอางอิงจากคาใชจายของ NN2 ที่เกิดขึ้นจริงจากการให XPCL 
เขามาใชบริการดังกลาว 

กันทั้งสองฝาย และคาตอบแทนของการทํารายการ
ดังกลาวมีราคาที่ เหมาะสม  เนื่องจากคํานวนจาก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจากการให XPCL เขามาใช
บริการดังกลาว 

 
11.2.3  รายการระหวางกันของ บริษัท บางเขนชัย จํากัด (“BKC”) กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ  
 
11.2.3.1  รายการรับเหมากอสรางและจางบริหารระหวาง BKC กับ CK  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

สัญญาวาจางรับเหมากอสรางระหวาง BKC 
กับ CK 

• ตนทุนโครงการระหวางกอสราง 
 

 
 

497.00 
 

 
 

- 
 

 
 
BKC ไดจาง CK ในการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด 8 เมกะวัตต คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 710 ลานบาท (ไม
รวม VAT) การวาจาง CK เปนผูรับเหมากอสรางโครงการของ 
BKC ในครั้งนี้ เนื่องจาก CK เปนบริษัทรับเหมากอสรางขนาด
ใหญของประเทศ อีกทั้งยังเปนผูมีประสบการณในการรับเหมา
กอสรางโครงการขนาดใหญทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิ 
โครงการออกแบบและกอสรางระบบทางดวน  โครงการ
ออกแบบและกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ โครงการ
กอสรางระบบผลิตและจายน้ําประปา เปนตน 
โดยมีสัญญาวาจางกอสราง ลงนามวันที่ 16 กันยายน 2554 และ

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การวาจาง CK 
เป นผู รั บ เหมาในโครงการโรงไฟฟ าพลั ง ง าน
แสงอาทิตยดังกลาวของ BKC มีความเหมาะสม 
เนื่องจาก CK เปนบริษัทผูรับเหมากอสรางขนาดใหญ
ของประเทศ  และผูมีประสบการณในการกอสราง
โครงการขนาดใหญมาแลวหลายโครงการ รวมถึง
โครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญของ 
NN2 อีกทั้ง มูลคาของการรับเหมากอสรางที่ BKC จาย
ให CK อยูในชวงราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาคากอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใน



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 191 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

ภายหลังจากการลงนามในสัญญาดังกลาว CK ไดเริ่มดําเนินการ
กอสรางโครงการ จนกระทั่งแลวเสร็จและสามารถเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยไปแลวเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555  

ลักษณะที่ใกลเคียงกันที่ เกิดขึ้นในประเทศไทย  ณ 
ขณะนั้น นอกจากนี้ราคาคารับเหมาดังกลาว ยังผานการ
พิจารณาและอนุมัติจากธนาคารที่ เปนผูใหสินเชื่อ
มาแลวอีกดวย 

การจางบริหารงานทั่วไประหวาง BKC กับ 
CK 

• คาใชจายในการบริหาร 
 

 

 
 

0.60 
 

 
 

- 
 

 
 
เดิม CK ถือหุนใน BKC รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลวของ BKC ในชวงเริ่มตนกอตั้งบริษัท และใน
ระหวางการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
BKC มีความจําเปนที่ตองใชพนักงานทั่วไปจํานวนหนึ่งเพื่อเปน
ผูประสานงานกับผูเกี่ยวของกับโครงการ ซึ่งในระหวางนั้น 
BKC ยังไมมีความจําเปนที่จะวาจางพนักงานเปนของตนเอง 
ดังนั้น BKC จึงไดวาจาง CK ทําหนาที่ดังกลาวโดยมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2555 
และ BKC ตกลงที่จะจายคาตอบแทนใหกับ CK เดือนละ 
100,000 บาท  
ตอเมื่อ CKP ไดซื้อหุนสามัญของ BKC จาก CK BKC จึงเขาทํา
สัญญาจางบริหารงานทั่วไปกับ CKP  เปนระยะเวลา 4 เดือน 
เริ่มตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
จายคาตอบแทนให CKP เดือนละ 100,000 บาท และเนื่องจาก 
CKP ไดซื้อหุนสามัญของ BKC ทั้งหมดจาก CK ไปแลวตั้งแต
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ไปแลว สงผลให CKP ถือหุนรอยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนของ BKC  

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเขาทํา
รายการดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากในระยะแรก
ของการเริ่มโครงการ BKC ยังไมมีความจําเปนที่จะตอง
มีพนักงานประจํา จึงไดวาจาง CK ซึ่งมีบุคลากรที่มี
ประสบการณเปนจํานวนมากที่มีความสามารถในการ
เปนผูประสานงานกับผูเกี่ยวของกับโครงการดังกลาว
ได 
นอกจากนี้ คาตอบแทนที่ BKC ชําระใหกับ CK 
สําหรับบริการดังกลาวยังคํานวณอยูบนฐานจํานวน
ชั่วโมงทํางานและจํานวนคนที่ CK จัดหามาใหกับ 
BKC  
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11.2.4 รายการระหวางกันของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”) กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ  
 
11.2.4.1 รายการระหวาง BIC กับ CK  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

สัญญาวาจางรับเหมากอสรางระหวาง BIC 
กับ CK 

• ตนทุนโครงการระหวางกอสราง 

• เจาหนี้คากอสราง 

 
 

2,212.44 
59.62 

 
 

121.59 
42.93 

 
 
BIC ไดทําสัญญาวาจาง CK ในการกอสรางโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวม คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 4,485 ลานบาท การวาจาง CK 
เปนผูรับเหมากอสรางโครงการของ BIC ในครั้งนี้ เนื่องจาก CK 
เปนบริษัทรับเหมากอสรางขนาดใหญของประเทศ อีกทั้งยังเปน
ผูมีประสบการณในการรับเหมากอสรางโครงการขนาดใหญทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  อาทิ  โครงการออกแบบและ
กอสรางระบบทางดวน โครงการออกแบบและกอสรางเขื่อน
ไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญ เปนตน 
โดยสัญญาดังกลาวไดมีการลงนามครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2554 โดยมีมูลคารวม 4,550 ลานบาท และมีการแกไขสัญญา
กอสรางซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 โดยแกไขมูลคา
กอสรางเปน 4,485 ลานบาท โดยและภายหลังจากการลงนามใน
สัญญาดังกลาว CK ไดเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมดังกลาว  ไปแลวตั้งแต เดือน
พฤษภาคม 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 การกอสราง
ดังกลาวแลวเสร็จไปแลวคิดเปนรอยละ 90 ของงานทั้งหมด 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การวาจาง CK  
เป นผู รั บ เหมาในโครงการโรงไฟฟ าพลั ง ง าน
แสงอาทิตยดังกลาวของ  BIC  มีความเหมาะสม  
เนื่องจาก  CK  เปนบริษัทผูรับเหมากอสรางขนาดใหญ
ของประเทศ   และผูมีประสบการณในการกอสราง
โครงการขนาดใหญมาแลวหลายโครงการ รวมถึง
โครงการกอสราง เขื่อนไฟฟาพลังน้ํ าขนาดใหญ 
ของ NN2 อีกทั้ง มูลคาของการรับเหมากอสรางที่ BIC 
จายให  CK ยังมีความเหมาะสม  โดยการจาย
คาตอบแทนตามสัญญาเปนการจายตามความคืบหนา
ของงาน  อีกทั้งราคาดังกลาวเปนราคาที่ผานการ
พิจารณาและอนุมัติจากธนาคารที่ เปนผูใหสินเชื่อ
มาแลว 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

การจางบริหารระหวาง BIC กับ CK 

• คาใชจายในการบริหาร 

• เจาหนี้คาบริหาร 

 
1.61 
0.31 

 
0.51 
0.36 

 
แตเดิม BIC เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดย CK และ BLDC โดย CK 
ถือหุนใน BIC รอยละ 49 และ BLDC ถือหุนรอยละ 19 ของทุน
จดทะเบียนแลวของ BIC และในชวงเริ่มตนกอตั้งบริษัท และ 
BIC มีความประสงคที่จะวาจางผูบริหารที่มีความรูและความ
ชํานาญเกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟาพลังความรอนรวม  แตใน
ระหวางการกอสรางนั้น BIC ยังไมมีความประสงคที่จะวาจาง
ผูบริหารในตําแหนงดังกลาวโดยตรง และเห็นวาผูบริหารของ 
CK มีประสบการณในการทํางานในงานที่เกี่ยวของมากกวา 
ดังนั้น BIC จึงเขาทําสัญญาจางบริหารกับ CK สําหรับบุคลากร 
1 ราย เปนระยะเวลา 11 เดือนในป 2555 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย BIC ตกลงที่
จะจายคาตอบแทนใหกับ CK ในมูลคา 146,000 บาทตอเดือน  
และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 BIC ไดทําสัญญาตอกับ CK เพื่อ
จางบริหาร มีอายุสัญญา 1 ป นับจากวันลงนาม โดยคาตอบแทน
เปนมูลคา 170,000 บาทตอเดือน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเขาทํา
รายการดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจาก ในชวงการ
กอสราง BIC ตองมีผูที่มีความรูความสามารถเดียวกับ
ธุรกิจดังกลาวจึงไดจาง  CK ซึ่งมีบุคลากรที่มี
ประสบการณเปนจํานวนมากที่สามารถใหบริการกับ 
BIC ได และคาตอบแทนที่ BIC ชําระใหกับ CK 
สําหรับบริการดังกลาวก็เปนอัตราที่เหมาะสม เนื่องจาก
คํานวณจากอัตราผลตอบแทน  จํานวนชั่วโมง และ
จํานวนคนที่ CK จัดหามาใหกับ BIC   
 

การเชาสํานักงาน BIC ในอาคารของ CK 

• คาเชาสํานักงาน 

• เจาหนี้อื่น (คาเชาสาํนักงานคางจาย) 

 
0.72 

- 

 
0.17 
0.05 

 
BIC ไดเชาพื้นที่สํานักงานชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวรจาก CK 
โดยมีพื้นที่ 140.91 ตรม. โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป ตั้งแตวันที่  
17 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 โดยมีคาเชาพื้นที่ 
18,036.48 บาทตอเดือน และคาบริการ 27,054.72 บาทตอเดือน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การเชาพื้นที่
เพื่อใช เปนพื้นที่สํานักงานของBIC มีความ
สมเหตุสมผลและราคาคาเชาดังกลาวมีความเหมาะสม
เพราะเปนอัตราคาเชาพื้นที่ที่ CK ใหเชากับลูกคาทั่วไป
ในอาคารวิริยะถาวร 
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11.2.4.2 รายการระหวาง BIC กับ BLDC  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2555 
รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

BIC เชาพื้นที่ในนคิมอุตสาหกรรม 
บางปะอินจาก BLDC เพื่อดําเนินการ
กอสราง 

• จายคาเชาพื้นที ่
• เจาหนี้คาโครงการ 

 
 
 

3.55 
0.23 

 
 
 

1.97 
0.23 

 
 
 
BIC ไดทําเอกสารเชาที่ดินจาก BLDC เพื่อใชประโยชน ในดาน
ตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1) BIC ไดเชาที่ดินจาก BLDC จํานวน 13-3-10.47 ไรเพื่อ

กอสรางอาคารสํานักงานและเปนบานพักพนักงานชั่วคราว
โดยมีระยะเวลาเชา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ในอัตราคาเชา 206,642.61 
บาทตอเดือน  

2) BIC ไดเชาที่ดินจาก BLDC จํานวน 10-0-2.75 ไร เพื่อใชใน
การติดตั้งเสาไฟฟาและเดินสายไฟฟาขนาด 115 กิโลโวลต 
และ 22 กิโลโวลตและวางทอสงไอน้ํา โดยระยะเวลาเชา 3 
ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ในอัตราคาเชา 112,000 บาทตอไรตอป โดยในปแรก 
BIC ชําระคาเชาจํานวน 560,380.80 บาทตามระยะเวลาที่
เกินขึ้นจริง 

3) BIC ไดเชาที่ดินจาก BLDC จํานวน 1-3-12.5 ไร เพื่อใชใน
การกอสราง ขยาย ใชงาน การบริการการรักษาและซอม
บํารุงระบบทอกาซธรรมชาติ โดยมีระยะเวลาเชา 3 ป เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2556 ในอัตรา
คาเชา 112,000 บาทตอไรตอป 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการเขาทํา
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเชา
ที่ดินในรายการที่ 1 เปนการเชาพื้นที่เพื่อใชเปนอาคาร
สํานักงานและบานพักพนักงานชั่วคราวซึ่งเปนการ
บริหารการกอสรางโครงการตามปกติ สวนรายการเชา
ที่ดินในรายการที่ 2 และ 3 นั้น เปนการเขาทํารายการ
เพื่อใหไดมาซึ่งกาซธรรมชาติซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพื่อ
ใชในโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC รวมถึง
เพื่อใหไดแนวเสาไฟฟาและแนวทอไอน้ําเพื่อขายไฟฟา
แ ล ะ ไ อน้ํ า ที่ ผ ลิ ต ไ ด ใ ห กั บ ลู ก ค า ที่ อ ยู ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปะอิน  
นอกจากนี้คาเชาในรายการที่ 1 เปนราคาที่เหมาะสม
เนื่องจากเปนอัตราปกติที่ BLDC เรียกเก็บจากผูเชา
พื้นที่เพื่อใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน และคาเชาใน
รายการที่ 2 และ รายการที่ 3 ก็เปนราคาที่เหมาะสม 
เนื่องจากราคาคาเชาดังกลาวมีอัตราที่ต่ํากวาอัตราคาเชา
ที่ดินเพื่อวางทอกาซธรรมชาติที่ BIC ทําสัญญากับการ
รถไฟแหงประเทศไทยซึ่งเปนบุคคลที่ไมเกี่ยวโยงกัน 
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11.2.4.3 รายการระหวาง BIC กับ PTT  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 

ลักษณะรายการ/ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2555 

รอบบัญชีสิ้นสุด 
ไตรมาส 1 ป 2556 

BIC มีสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับ PTT 

• คาซื้อกาซธรรมชาติ 
• เจาหนี้คาโครงการ 

 
- 
- 

 
16.03 
17.15 

 
BIC ไดทําสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับ PTT เพื่อใชในโครงการเมื่อ
โรงไฟฟาสรางแลวเสร็จและเริ่มเปดดําเนินงาน โดยสัญญาดังกลาวเปน
รูปแบบสัญญาตามปกติสําหรับขายกาซธรรมชาติแกโครงการ SPP 
ของ PTT โดยในสัญญากําหนดวันเริ่มใชกาซเพื่อการคาในวันที่ 1 
มิถุนายน 2556 และมีจํานวนซื้อตอวันเทากับ 18.83 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวันและใชกาซไดสูงสุดไมเกินวันละ  21.55 ลานลูกบาศกฟุต 
นอกจากนี้ สัญญาจะระบุใหซื้อกาซจาก PTT ไมต่ํากวารอยละ 85 ของ
ปริมาณรวมทั้งป คํานวณจากสูตรที่ระบุในสัญญา  โดยราคากาซจะเปน
ราคาเนื้อกาซและอัตราคาผานทอตามสูตรที่ระบุในสัญญา โดยไดลง
นามสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 โดยมีอายุสัญญา 25 ปจากวันที่
เริ่มใชกาซเพื่อการคา 
ซึ่งในไตรมาส 1 ป 2556 BIC จายคาซื้อกาซธรรมชาติที่ใชในชวง 
commissioning ของโครงการ BIC 1 เปนจํานวนเงิน 16.03 ลานบาท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนรายการที่
เหมาะสมเนื่องจากเปนการซื้อขายกาซธรรมชาติเพื่อ
การดําเนินธุรกิจตามปกติ และเปนราคาที่เหมาะสม
และสมเหตุสมผลเนื่องจากเปนไปตามแบบสัญญา
ซื้อขายกาซธรรมชาติสําหรับโครงการ SPP ที่ PTT 
ใชสําหรับลูกคา SPP รายอื่นๆทั่วไปและมีอัตราคา
กาซที่มีสูตรการคํานวณคากาซอยางชัดเจน 
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11.3  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
รายการระหวางกันของบริษัท SEAN NN2 BKC และ BICที่เกิดขึ้นมีความจําเปนและสมเหตุสมผลใน

การทํารายการทั้งนี้เนื่องจากกลุม ช.การชาง มีการปรับโครงสรางการถือหุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหนายไฟฟาใหมาอยูภายใตบริษัท Holding เพียงแหงเดียว ดังนั้นบริษัทจึงมีการซื้อหุน SEAN จาก CK และ 
BECL รวมถึงมีการซื้อหุน BKC NRS CRS และ BIC จาก CK และการซื้อหุน BIC จาก BLDC โดยการซื้อหุน
ดังกลาวขางตนเปนรายการที่สมเหตุสมผลและเปนราคาที่เหมาะสม  

อยางไรก็ตามในป 2555 และไตรมาสที่ 1 ของป 2556 BKC และ BIC มีรายการจายคากอสรางตาม
สัญญารับเหมากอสรางกับ CK เพื่อกอสรางโรงไฟฟา ซึ่งการจาง CK กอสรางเปนรายการที่เหมาะสม เนื่องจาก 
CK เปนบริษัทรับเหมากอสรางขนาดใหญ มีความเชี่ยวชาญและราคากอสรางดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม  

นอกจากนี้ มีรายการสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนใหญ ของ SEAN มีความจําเปนและสมเหตุสมผล 
ทั้งนี้เปนเงินสนับสนุนเพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําบาก1-2 ซึ่ง
การศึกษาดังกลาวเปนการสรางโอกาสในการขยายธุรกิจ และหากโครงการน้ําบากมีความเปนไปไดในการลงทุน
ก็จะเปนประโยชนกับ SEAN และ NN2 โดยรายการเงินกูยืมจากผูถือหุนใหญนี้ คิดดอกเบี้ยในการกูยืมเทากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในกรณีที่ SEAN ตองกูเงินจากสถาบันการเงิน จึงเปนอัตราที่เหมาะสม 

ในสวนการจางบริหารโครงการและการจางพนักงานเพื่อสนับสนุนบริษัทในกรณีบริษัทเพิ่งเริ่มจัดต้ัง 
และการเชาสํานักงาน รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลเนื่องจากผูถือหุนมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในดานตางๆ เชน ดานการกอสราง การบริหารโครงการ การบริหารธุรกิจ ดานการเงิน ดาน
วิศวกรรม และ ดานอื่นๆ ซึ่งจะเปนประโยชนแก CKP และบริษัทยอย หรือในกรณีที่ SEAN รับจางบริหาร
โครงการแก XPCL ก็ถือเปนรายการที่เหมาะสมเนื่องจาก SEAN มีประสบการณการพัฒนาโครงการน้ํางึม 2 และ
ถือเปนประโยชนกับ SEAN ที่ไดรายไดจากการบริหารโครงการ และเปนราคาที่เหมาะสม สวนการจางพนักงาน
จาก XPCL ไปที่ NN2 ถือเปนรายการที่เหมาะสมเนื่องจาก NN2 ขาดพนักงานและ XPCL มีพนักงานที่มี
ความสามารถและสามารถชวย NN2 จนกวา NN2 จะหาพนักงานใหมเขามาได และเปนราคาที่เหมาะสมเนื่องจาก
เปนราคาที่คิดตามขอบเขตของงานและจํานวนพนักงาน  

การเชาอาคารมีความเหมาะสมเนื่องจากเปนการเชาอาคารสําหรับสํานักงาน ซึ่งมีความสะดวกในการ
ดําเนินธุรกิจอีกทั้งรายการเหลานี้เปนอัตราปกติที่ลูกคาอื่นๆไดรับจึงเปนอัตราและราคาที่เหมาะสม สําหรับการ
เชาที่ดินของ BIC ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผลเนื่องจากเปนการเชาพื้นที่
เพื่อการเดินสายไฟฟาและแนวทอกาซธรรมชาติ และอัตราเชาที่ดินเปนอัตราทั่วไปสําหรับผูประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

นอกจากนี้สําหรับรายการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา NN2 ซึ่ง NN2 จาง 
RATCH และ RATCH Lao ในการบริการปรึกษางานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาและจาง กฟผ. และ EDL 
ในงานบํารุงรักษาสถานีไฟฟานาบงและสายสงนั้น มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจาก RATCH กฟผ. และ 
EDL มีประสบการณ บุคลากรและมีความชํานาญในดานการบริหารจัดการโรงไฟฟารวมถึงโรงไฟฟาพลังน้ํา และ 
กฟผ. ยังเปนผูจัดการเรื่องสายสงไฟฟารายเดียวในประเทศไทย จึงมีความชํานาญดานบริหารจัดการสายสงและ
สถานีไฟฟา จึงเปนประโยชนสําหรับ NN2 และเปนราคาที่เหมาะสมตามจํานวนบุคลากรและขอบเขตของงานใน
การบริการบํารุงรักษาและเดินเครื่องโรงไฟฟา สําหรับรายการซื้อขายไฟฟาระหวาง NN2 และ กฟผ. เปนการซื้อ
ขายไฟฟาเขาระบบในประเทศไทยจึงตองเปนการซื้อขายผาน กฟผ. ซึ่งเปนผูรับซื้อไฟฟานําเขารายเดียวใน
ประเทศไทย จึงเปนรายการที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล ในสวนของงานดําเนินงานและบํารุงรักษาสถานีไฟฟา
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นาบงและสายสงที่ไดจาง EDL นั้น EDL เปนผูจัดการเรื่องสายสงไฟฟาในประเทศลาว จึงเปนประโยชนสําหรับ 
NN2 และเปนรายการและราคาที่เหมาะสมตามจํานวนบุคลากรและขอบเขตของงาน สําหรับคาสิทธิที่ NN2 จาย
ใหแก GOL ถือเปนการใหผลตอบแทนทางการเงินแกรัฐบาลลาวที่ใหสัมปทานโรงไฟฟานี้แก NN2 จึงเปน
รายการที่เหมาะสมและเปนราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนการเขาทําสัญญากับภาครัฐซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติใน
การกําหนดราคาที่ชัดเจน 

สวนของการซื้อไฟฟาช่ัวคราวจาก EDL ซึ่ง NN2 ซื้อมาเพื่อใชสําหรับไฟฟาในสวนที่พักอาศัยของ
คนงานใน NN2 นั้น เปนการซื้อไฟฟาจาก EDL เฉพาะกรณีฉุกเฉินเนื่องจากระบบไฟฟาของ NN2 ขัดของ
ช่ัวคราว ซึ่งเปนรายการที่สมเหตุสมผลและเปนราคาที่เหมาะสมตามปริมาณไฟฟาใชจริง และคาดวาจะไมมี
รายการอีกในอนาคตเนื่องจาก NN2 จะซื้อไฟฟาจาก EDL เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเทานั้น 

นอกจากนี้สําหรับรายการเกี่ยวกับการซื้อกาซธรรมชาติจาก PTT เพื่อดําเนินงานการผลิตไฟฟาของ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC มีความจําเปนและเหมาะสมเนื่องจากกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและ PTT เปนผูจําหนายกาซธรรมชาติแกโรงไฟฟาพลังความรอนรวม
ในประเทศไทยและมีมาตรฐานสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติสําหรับลูกคาโครงการ SPP ทั่วไป จึงเปนรายการที่
เหมาะสมและมีราคาที่สมเหตุสมผล 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความ
จําเปนและสมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัท  

 
11.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การทํารายการระหวางกันในอดีตที่ผานมาเนื่องจากยังไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน
จึงไมผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ อยางไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ทํารายการระหวางกันแลว การทํารายการระหวางกันไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ไดคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปน ความ
สมเหตุสมผลทางดานราคา และขอตกลงทางการคา และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถือหุนตามแตกรณีและขนาดของรายการ ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ จะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ดังกลาว 

ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัท รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) 
  

11.5  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 CKP คาดวาในอนาคต รายการเชาสํานักงาน เชาพื้นที่ จากบริษัทที่เกี่ยวของกัน จะยังคงมีอยู เนื่องจาก
อยูในอาคารเดียวกันจึงมีความสะดวกและเปนประโยชนสําหรับบริษัทและมีเงื่อนไขทางการคาปกติ ในสวนการ
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จางบริหารจะมีรายการตอไปตามสัญญาหรือจนกระทั่งบริษัทจางบุคคลที่มีความรูความสามารถหรือเตรียม
บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเชี่ยวชาญ จึงจะไมมีการจางอีกในอนาคต  
 แตอยางไรก็ตาม สัญญาที่ปรึกษางานเดินเครื่องโรงไฟฟาที่ NN2 ทําสัญญาวาจาง RATCH สัญญา
บริการเดินเครื่องและซอมบํารุงโรงไฟฟา และสัญญาบริการซอมบํารุงใหญ ที่ NN2 ทํากับ RATCH Lao รวมถึง
สัญญาบํารุงรักษาระบบสายสงและสถานีไฟฟาบานนาบงจะยังคงมีอยูตอไป เนื่องจากผูใหบริการเดิมเปนผูมี
ประสบการณในการดําเนินการดังกลาว 
 นอกจากนี้ BIC ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ PTT เพื่อดําเนินงานการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา
พลังความรอนรวมของ BIC ซึ่งเปนสัญญาระยะยาวจะยังคงมีอยูตอไป ทั้งนี้ PTT เปนผูจําหนายกาซธรรมชาติแก
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมในประเทศไทย โดยสัญญาที่ BIC ลงนามรวมกับ PTT เปนสัญญาตามมาตรฐาน
ทั่วไปที่ PTT ลงนามรวมกับลูกคาโครงการ SPP ทั่วไป 
 ทั้งนี้ บริษัทใหความสําคัญตอการพิจารณารายการตาง ๆ อยางโปรงใส และเปนประโยชนตอบริษัทเปน
สําคัญ รายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 
หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
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12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุนใน

บริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา โดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 บริษัทไดซื้อหุนของ 
SEAN1 จาก CK ครั้งแรก จํานวน 134,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 20.28 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ 
SEAN และซื้อหุนของ SEAN จาก CK ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 จํานวน 117,056,499 หุน คิดเปนรอยละ 17.72 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN เมื่อรวมการซื้อหุนทั้ง 2 ครั้งดังกลาว บริษัทเปนผูถือหุนใน SEAN เปน
จํานวนทั้งสิ้น 251,056,499 หุน คิดเปนรอยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN ดังนั้น สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี SEAN เปนบริษัทรวมเพียงแหงเดียว บริษัทจึงยังไมมีหนาที่จะตองจัดทํางบการเงินรวมของ
บริษัทในป 2554 งบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จึงแสดงเพียงงบ
การเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนดวยวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเทานั้น 

ในป 2555 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของ SEAN เพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง โดยครั้งแรกซื้อจาก BECL เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2555 จํานวน 110,112,500 หุน คิดเปนรอยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN เมื่อรวม
กับหุนของ SEAN ที่บริษัทถืออยูแตเดิมจะทําใหบริษัทจะถือหุนใน SEAN รวมคิดเปนรอยละ 54.67 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวของ SEAN ดังนั้น SEAN จึงมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทนับตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เปน
ตนไป และครั้งที่ 2 บริษัทซื้อหุนสามัญของ SEAN จาก บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง จํากัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 จํานวน 
8,809,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN สงผลให เมื่อสิ้นสุดป 2555 บริษัทถือ
หุนใน SEAN รวมคิดเปนรอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN  

นอกจากนี้ ในป 2555 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัทอื่นๆอีก 4 บริษัท ดังนี้ (1) ซื้อหุนสามัญของ BKC จาก CK เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 จํานวน 2,342,498 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BKC (2) ซื้อ
หุนสามัญของ NRS จาก CK เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 จํานวน 664,500 หุน คิดเปนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลวของ NRS (3) ซื้อหุนสามัญของ CRS จาก CK เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 จํานวน 875,250 หุน คิดเปนรอยละ 
30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ CRS และ (4) ซื้อหุนสามัญของ BIC จาก CK เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 
จํานวน 63,019,999 หุน คิดเปนรอยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BIC  

ดังนั้น งบการเงินของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงมีการ
แสดงทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุน และงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งประกอบดวยผลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยจํานวน 2 บริษัท คือ ผลการดําเนินงานของ SEAN ต้ังแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และผลการดําเนินงานของ BKC 
ต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เปนตนมา สวนเงินลงทุนของบริษัทใน NRS CRS และ BIC ซึ่งถือเปนบริษัทรวมจะรับรู
มูลคาเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมเทานั้น 

จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนจะเห็นวา บริษัทไดมีการทยอยเขาลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนั้น เพื่อให
สามารถสะทอนภาพผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดอยางชัดเจนมากขึ้น บริษัทจึงไดจัดทํางบกําไรขาดทุนเสมือนงบ
การเงินรวม (Pro Forma) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ขึ้น ภายใตสมมติฐานที่วา (1) บริษัทไดถือหุน SEAN 
รอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN มาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 และ (2) บริษัทถือหุนใน BKC 

                                                 
1 SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจไฟฟาใน สปป.ลาว และใหบริการคําปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการผลิต
ไฟฟา และในปจจุบัน SEAN ถือหุนจํานวน 660,675,000 หุนคิดเปนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวในบริษัท ไฟฟา
น้ํางึม 2 จํากัด (NN2) ซึ่ง  NN2 เปน บริษัทที่ผลิตและจําหนายไฟฟาจากโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ที่ต้ังอยูใน สปป.ลาว  
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รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BKC และถือหุนใน BIC รอยละ 652 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลวของ BIC มาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนมา  

นอกจากนี้ แมวาในปจจุบัน BIC ยังคงอยูภายใตสัญญาระหวางผูถือหุนซึ่งมีขอกําหนดบางประการที่สงผลให
บริษัทยังไมมีอํานาจควบคุม BIC แตเงื่อนไขตามสัญญาระหวางผูถือหุนดังกลาวจะสิ้นสุดลงเมื่อ BIC เปดดําเนินการเชิง
พาณิชย ซึ่งคาดวา BIC จะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเดือนมิถุนายน 2556 นี้ ดังนั้น เพื่อใหงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัทสามารถสะทอนฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทหลังจากที่สัญญาระหวางผูถือหุนของ BIC สิ้นสุดลง 
บริษัทจึงไดจัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมโดยมีสมมติฐานวาบริษัทเขาซื้อหุน BIC และ ถือหุนของ BIC 
รอยละ 65 มาตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนตนมา เพื่อใหสามารถรวมฐานะการเงินของ BIC เขามาในงบเสมือนงบ
แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 มีนาคม 2556 ได 

โดยรายละเอียดทั้งหมดของการแสดงงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตามที่ไดกลาวมาทั้งหมด สามารถสรุป
ไดดังนี้ 

 

งบการเงินรวม 
สิ้นสุดงวด 

งบเสมือนงบการเงนิรวม 
สิ้นสุดงวด 

ป 2554 ป 2555 1Q/2556 ป 2554 ป 2555 1Q/2556 

งบแสดงฐานะทางการเงิน    
- บริษัท    -   
- SEAN -   -   
- BKC -   -   
- BIC - - - -   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
- บริษัท      - 
- SEAN -     - 
- BKC -   -  - 
- BIC - - - -  - 

งบกระแสเงินสด    
- บริษัท   - - - - 
- SEAN -  - - - - 
- BKC -  - - - - 
- BIC - - - - - - 

 

                                                 
2  แมวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทจะถือหุนใน BIC คิดเปนรอยละ 46 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BIC แตเมื่อวันที่ 2 
มกราคม 2556 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของ BIC เพิ่มเติมจาก BLDC จํานวน 26,029,999 หุน คิดเปนรอยละ 19 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แลวของ BIC สงผลใหบริษัทถือหุนใน BIC รวมทั้งสิ้นรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BIC อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท
ไดลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุน เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารและการตัดสินใจทางการเงินและการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจ โดย
กอนที่ BIC จะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย การตัดสินใจในเรื่องสําคัญดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งบริษัทและผูถือหุนอีก
รายหนึ่ง โดยในปจจุบัน BIC ยังไมไดดําเนินการเชิงพาณิชยบริษัทจึงยังไมมีอํานาจควบคุมใน BIC จึงยังไมมีการรับรูผลประกอบการ
ของ BIC ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทงวดป 2555 และไตรมาส 1 ป 2556 แตประการใด 
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12.1  งบการเงิน 
12.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 (1) สรุปรายงานการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดตรวจสอบงบการเงินดังกลาวแลวและไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวางบการเงินนี้
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ของบริษัทและบริษัทยอย งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป 
 (2) สรุปรายงานการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดตรวจสอบงบการเงินดังกลาวแลวและไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวางบการเงินนี้
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ของบริษัทและบริษัทยอย งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป 
 (3) สรุปรายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556  

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งสอบทานโดยนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดสอบทานงบการเงินดังกลาวแลวและไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวางบการเงินนี้
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  
31 มีนาคม 2556 ของบริษัทและบริษัทยอย งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 

(4) สรุปรายงานการสอบบัญชีรับอนุญาต-งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
2555 

ผูสอบบัญชีโดยนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 บริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยไดและตลาด
หลักทรัพยไดเขาปฎิบัติงานเพื่อรายงานตอการจัดทํางบการเงินประหนึ่งทําใหมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 และ 2555 เสมือนหนึ่งวารายการซื้อเงินลงทุนใน SEAN ไดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 และรายการซื้อเงินลงทุน
ใน BKC NRS CRS และ BIC ไดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555  
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ในการจัดทําขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหมนี้ฝายบริหารไดนําขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับผลการดําเนินงานมา
จากงบการเงินที่ไดรับตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของแตละบริษัทที่เขารวมกิจการกัน ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทมีความเห็น
วา ขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหมขางตนนี้ไดถูกจัดทําในสาระสําคัญตามเกณฑและขอสมมติฐานที่ฝายบริหารกําหนด
ไว 

(5) สรุปรายงานการสอบบัญชีรับอนุญาต-งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และวันที่ 31 มีนาคม 2556 

ผูสอบบัญชีโดยนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 บริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยไดและตลาด
หลักทรัพยไดเขาปฎิบัติงานเพื่อรายงานตอการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินรวมประหนึ่งทําใหมของบริษัท สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เสมือนหน่ึงวารายการซื้อเงินลงทุนซื้อหุนสามัญของ BIC รอยละ 65 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BIC ไดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายการซื้อเงินลงทุนใน SEAN 
BKC NRS CRS และ BIC ไดเกิดขึ้นตามจริง 

ในการจัดทําขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหมนี้ฝายบริหารไดนําขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับผลการดําเนินงานมา
จากงบการเงินที่ไดรับตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของแตละบริษัทที่เขารวมกิจการกัน ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทมีความเห็น
วา ขอมูลทางการเงินประหนึ่งทําใหมขางตนนี้ไดถูกจัดทําในสาระสําคัญตามเกณฑและขอสมมติฐานที่ฝายบริหารกําหนด
ไว 
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• งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ป 2554 ป 2555 1Q/2556 ป 25541/ ป 2555 1Q/2556 ป 2555 1Q/2556 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

สินทรัพย                 
สินทรัพยหมนุเวียน                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9,530 0.15 24,912 0.23 7,049 0.06 9,530 0.15 868,098 1.92 592,651 1.33 928,569 1.89 662,195 1.36 
เงินลงทุนชั่วคราว - 0.00 20,336 0.19 - 0.00 - 0.00 20,336 0.05 - 0.00 20,336 0.04 - - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 161,404 2.50 - 0.00 - 0.00 161,404 2.49 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - 0.00 175 0.00 200 0.00 - 0.00 953,363 2.11 747,146 1.67 953,363 1.94 747,146 1.54 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6 0.00 1,941 0.02 5,146 0.05 6 0.00 45,970 0.10 105,536 0.24 99,352 0.20 143,701 0.30 

รวมสินทรัพยหมนุเวียน 170,940 2.65 47,364 0.44 12,395 0.11 170,940 2.64 1,887,767 4.18 1,445,333 3.24 2,001,620 4.07 1,553,042 3.20 

สินทรัพยไมหมนุเวียน                 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 1,245,832 2.76 1,230,762 2.75 1,245,832 2.53 1,230,762 2.54 
เงินลงทุนในบรษิัทยอย - 0.00 9,776,512 90.27 9,776,512 87.53 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - 
เงินลงทุนในบรษิัทรวม 6,276,412 97.35 1,004,637 9.28 1,379,553 12.35 6,324,005 97.36 1,008,333 2.23 1,383,947 3.10 196,635 0.40 200,548 0.41 
สิทธิในการดําเนนิการผลิตและจําหนายไฟฟา –  
สวนของผูถือหุนของบริษัท 

- 0.00 - 0.00  0.00 - 0.00 5,299,218 11.74 5,242,920 11.73 5,728,000 11.64 5,671,701 11.68 

สิทธิในการดําเนนิการผลิตและจําหนายไฟฟา –  
สวนของผูไมมีอํานาจควบคุมบริษัท 

- 0.00 - 0.00  0.00 - 0.00 6,922,339 15.33 6,854,913 15.34 7,153,221 14.54 7,085,796 14.60 

ตนทุนโครงการระหวางกอสราง - 0.00 - 0.00  0.00 - 0.00 342,718 0.76 346,850 0.78 4,249,711 8.64 4,461,215 9.19 
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน2/ - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 27,525,851 60.96 27,262,778 61.02 27,525,851 55.96 27,262,778 56.15 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ2/ 119 0.00 813 0.01 1,475 0.01 119 0.00 918,681  2.03 908,808 2.03 1,086,784 2.21 1,076,984 2.22 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - 0.00 217 0.00 249 0.00 - 0.00 3,139 0.01 4,102 0.01 4,362 0.01 5,290 0.01 

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 6,276,531 97.35 10,782,179 99.56 11,157,789 99.89 6,324,124 97.36 43,266,111 95.82 43,235,080 96.76 47,190,396 95.93 46,995,074 96.80 

รวมสินทรัพย 6,447,471 100.00 10,829,543 100.00 11,170,184 100.00 6,495,064 100.00 45,153,878 100.00 44,680,413 100.00 49,192,016 100.00 48,548,116 100.00 

หมายเหตุ : 1/ เนื่องจากใน ป 2554 บริษัทมี SEAN เปนบริษัทรวมเพียงบริษัทเดียว จึงไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ตัวเลขที่แสดงในชองงบการเงินรวมในป 2554 มาจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสียของบริษัทที่
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 

 2/ เนื่องจากตั้งแตป 2556 เปนตนไป บริษัทจะแสดงมูลคาเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ภายใตรายการสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานแยกตางหากจากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณประเภทอื่น จึงปรับปรุงยอด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณตามงบการเงินรวมและงบการเงินเสมือนป 2554 และ 2555 ใหมเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบในอนาคต 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)   
 

สวนที่ 2 หนาที่ 204 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ป 2554 ป 2555 1Q/2556 ป 25541/ ป 2555 1Q/2556 ป 2555 1Q/2556 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน                 
หนี้สินหมนุเวียน                 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 1,860 0.03 5,700 0.05 11,104 0.10 1,860 0.03 205,573 0.46 192,020 0.43 271,565 0.52 267,248 0.55 
เจาหนี้จากการซื้อเงนิลงทุน – บริษัทที่ 
เกี่ยวของกัน 

3,166,412 49.11  0.00  0.00 3,166,412 48.75 - 0.00  0.00 335,266 0.68 - - 

หนี้สินตามสัญญาการเชาที่ถงึกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 

- 0.00 - 0.00  0.00 - 0.00 4,289 0.01 4,609 0.01 4,289 0.01 4,609 0.01 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,265,623 50.65 1,829,248 16.88 2,204,165 19.74 3,265,623 50.28 1,829,248 4.05 2,204,165 4.93 1,829,248 3.72 2,204,165 4.54 
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกันที่ถงึ
กําหนดชําระภายในหนึง่ปและดอกเบี้ยคางจาย 

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 341,909 0.76 - 0.00 341,909 0.70 - - 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ึงกาํหนด
ชําระคืนภายในหนึ่งป 

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 1,082,594 2.40 1,229,789 2.75 1,216,169 2.47 1,363,364 2.81 

ภาษีเงินไดคางจาย - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 1,219 0.00 2,059 0.00 1,219 0.00 2,059 - 
เงินประกนัผลงาน - บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 3,641 0.01 3,936 0.01 3,641 0.01 3,936 0.01 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 0.00 843 0.01 111 0.00 - 0.00 6,276 0.01 4,320 0.01 13,842 0.03 7,414 0.02 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,433,895 99.79 1,835,791 16.94 2,215,380 19.84 6,433,895 99.06 3,474,749 7.70 3,640,898 8.14 4,017,148 8.17 3,852,795 7.94 

หมายเหตุ : 1/ เนื่องจากใน ป 2554 บริษัทมี SEAN เปนบริษัทรวมเพียงบริษัทเดียว จึงไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ตัวเลขที่แสดงในชองงบการเงินรวมในป 2554 มาจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสียของบริษัทที่
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)   
 

สวนที่ 2 หนาที่ 205 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ป 2554 ป 2555 1Q/2556 ป 25541/ ป 2555 1Q/2556 ป 2555 1Q/2556 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนี้สินไมหมนุเวียน                 
หนี้สินตามสัญญาการเชาทางเงิน - สุทธิที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 13,201 0.03 13,493 0.03 13,201 0.03 13,493 0.03 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากที่ถึง
กําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป 

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 19,297,926 42.73 18,404,324 41.19 22,175,829 45.08 21,422,675 44.13 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 1,629 0.00 1,870 0.00 1,869 0.00 2,110 - 
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 93,612 0.21 95,379 0.21 93,612 0.19 95,379 0.20 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 19,406,368 42.97 18,515,066 41.43 22,284,511 45.30 21,533,657 44.36 

รวมหนี้สิน 6,433,895 99.79 1,835,791 16.94 2,215,380 19.84 6,433,895 99.06 22,881,117 50.67 22,155,964 49.57 26,301,659 53.47 25,386,452 52.30 

สวนของผูถือหุน                 
ทุนจดทะเบียน 100,000  9,200,000  5,500,000  100,000  9,200,000  5,500,000  9,200,000  5,500,000  
ทุนออกจําหนายและชาํระเต็มมูลคาแลว 100,000 1.55 9,200,000 84.95 4,600,000 41.18 100,000 1.54 9,200,000 20.37 4,600,000 10.30 9,200,000 18.70 4,600,000 9.47 
สวนเกินมูลคาหุน - 0.00 - 0.00 4,600,000 41.18 - 0.00 - 0.00 4,600,000 10.30 - 0.00 4,600,000 9.47 
กําไร(ขาดทุน)สะสม                 

จัดสรรแลว - สํารองตามกฏหมาย - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - 
ยังไมไดจัดสรร (86,424) (1.34) (206,248) (1.89) (245,196) (2.20) (38,831) (0.60) 16,185 0.04 109,072 0.24 16,185 0.03 109,072 0.22 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
ในบริษัทยอย 

- - - -  - - - 3,367 0.01 3,367 0.01 3,367 0.01 3,367 0.01 

รวมสวนของบริษทัใหญ 13,576 0.21 8,993,752 83.06 8,954,804 80.16 61,169 0.94 9,219,552 20.42 9,312,439 20.85 9,219,552 18.74 9,312,439 19.17 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทยอย 

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 13,053,209 28.91 13,212,010 29.58 13,670,805 27.79 13,849,225 28.53 

รวมสวนของผูถือหุน 13,576 0.21 8,993,752 83.06 8,954,804 80.16 61,169 0.94 22,272,761 49.33 22,524,449 50.43 22,890,357 46.53 23,161,664 47.70 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,447,471 100.00 10,829,543 100.00 11,170,184 100.00 6,495,064 100.00 45,153,878 100.00 44,680,413 100.00 49,192,016 100.00 48,548,116 100.00 

หมายเหตุ : 1/ เนื่องจากใน ป 2554 บริษัทมี SEAN เปนบริษัทรวมเพียงบริษัทเดียว จึงไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ตัวเลขที่แสดงในชองงบการเงินรวมในป 2554 มาจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสียของบริษัทที่
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)   

สวนที่ 2 หนาที่ 206 

• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 

งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 

ป 2554 ป 2555 1Q/25563/ ป 25541/ ป 2555 1Q/25563/ ป 2554 ป 2555 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายได                 
รายไดจากการขายไฟฟา -  N/A  -  N/A  - N/A -  N/A  2,512,463  97.45  1,003,591 82.97 3,903,206  100  3,916,441  94.58  
รายไดจากการขายไฟฟา -    N/A  -  N/A  - N/A -    N/A  2,453,727  95.17  974,440 80.56 3,802,488  97.17  3,857,705  93.16  
รายไดจากการขายไฟฟา - สวนเพิ่มคาไฟฟา -    N/A  -  N/A  - N/A -  N/A  45,147  1.75  29,151 2.41 -  -    45,147  1.09  
กําไรจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของหนี้สินระยะยาว -  N/A  -  N/A  - N/A -    N/A  13,589  0.53  - - 100,718  2.57  13,589  0.33  

รายไดคาบริหารโครงการ -    N/A  400  N/A  600 N/A -    N/A  29,837  1.16  11,010 0.91 8,949  0.23  45,292  1.09  
รายไดอื่น 638  N/A  1,334  N/A  42 N/A 638  N/A  35,773  1.39  195,133 16.12 1,096  0  179,054  4.33  
ดอกเบี้ยรับ 638  N/A  1,334  N/A  42 N/A 638  N/A  5,080  0.20  2,434 0.20 1,081  0.03  6,196  0.15  
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -  N/A  -  N/A  - N/A -    N/A  30,484  1.18  191,914 15.86 -    -    172,091  4.16  
อื่นๆ -  N/A  -  N/A  - N/A -    N/A  209  0.01  785 0.06 15  -    767  0.02  

รวมรายได 638  N/A  1,734  N/A  642 N/A 638  N/A  2,578,072  100.00  1,209,734 100.00 3,913,251  100.00  4,140,787  100.00  

คาใชจาย                 
ตนทุนขาย2/                 

- ตนทุนขายไฟฟา - N/A - N/A - N/A - N/A 1,118,743 43.39 415,871 34.38 1,178,356 30.11 1,655,334 39.98 
- คาสิทธิในการผลิตและจําหนายไฟฟาตัดจําหนาย - N/A - N/A   - N/A 322,458 12.51 123,725 10.22 372,415 9.52 508,889 12.29 

คาใชจายในการบริหาร 2,817  N/A  17,850  N/A  11,093 N/A 2,817  N/A  195,976  7.60  91,705 7.58 243,486  6.22  309,105  7.46  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน           - - 209,949  5.37  -  -    

รวมคาใชจาย 2,817  N/A  17,850  N/A  11,093 N/A 2,817  N/A  1,637,177  63.50  631,301 52.18 2,004,206  51.22  2,473,328  59.73  

กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
และคาใชจายทางการเงิน 

(2,179) N/A  (16,116) N/A  (10,451) N/A (2,179) N/A  940,896  36.50  578,433 47.82 1,909,045  48.78  1,667,459  40.27  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -  N/A  -  N/A  - N/A 47,593  N/A  108,495  4.21  698 0.06 -    -    5,094  0.12  

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงิน (2,179) N/A  (16,116) N/A  (10,451) N/A 45,414  N/A  1,049,390  40.71  579,131 47.88 1,909,045  48.78  1,672,553  40.39  
คาใชจายทางการเงิน (84,245) N/A  (103,708) N/A  (28,497) N/A (84,245) N/A  (935,374) (36.28) (326,603) (27.00) (1,107,376) (28.30) (1,378,544) (33.29) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (86,424) N/A  (119,824) N/A  (38,948) N/A (38,831) N/A  114,016  4.43  252,528 20.88 801,669  20.48  294,009  7.10  
ภาษีเงินไดนิติบุคคล -  N/A  -  N/A  - N/A -    N/A  (1,955) (0.08) (840) (0.07) (1,443) (0.04) (2,702) (0.07) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (86,424) N/A  (119,824) N/A  (38,948) N/A (38,831) N/A  112,061  4.35  251,688 20.81 800,226  20.44  291,307  7.03  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -  N/A  -  N/A  - N/A -    N/A  -  -    - - -    -    -  -    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (86,424) N/A  (119,824) N/A  (38,948) N/A (38,831) N/A  112,061  4.35  251,688 20.81 800,226  20.44  291,307  7.03  

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)     
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (86,424) (119,824) (38,948)  (38,831) 55,016  92,887  285,447  64,307 
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ยอย -  -  -  -    57,044  158,801 

 
514,779  227,000 

หมายเหต ุ: 1/ เนื่องจากใน ป 2554 บริษัทมี SEAN เปนบริษัทรวมเพียงบริษัทเดียว จึงไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ตัวเลขที่แสดงในชองงบการเงินรวมในป 2554 มาจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสียของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
 2/ เนื่องจากตั้งแตป 2556 เปนตนไป บริษัทจะแสดงคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาตัดจําหนายเขาเปนตนทุนขาย จึงปรับปรุงยอดตนทุนขายตามงบการเงินรวมและงบการเงินเสมือนป 2554 และ 2555 ใหมเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบในอนาคต 
 3/ เนื่องจากบริษัทเริ่มรับรูรายไดจาก SEAN ซึ่งเปนบริษัทยอยเขามาในงบการเงินงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2555 สงผลใหในงบการเงินรวมสําหรับงวด 1Q/2555 บริษัทยังไมมีการรับรูรายไดจากการขายไฟฟา ดังนั้น จึงไมมีการแสดงตัวเลขงบการเงินงวด 1Q/2555 เพื่อเปรียบเทียบ 



บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 207 

• งบกระแสเงินสด 

รายการ (หนวย: พนับาท) 
งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ป 2554 ป 2555 1Q/2556 ป 25541/ ป 2555 1Q/2556 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน      
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (86,424) (119,824) (38,948) (38,831) 114,016 252,528 
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) เปนเงินสด
รับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

      

คาเสื่อมราคา 9 15 17 9 745,731 277,197 
ตัดจําหนายคาธรรมเนียมจัดการเงินกู 4,648 4,377 - 4,648 4,578 98 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - - - (47,593) (108,495) (698) 
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ - - - - (10)  
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึน้จริง - - - - (13,743) (205,527) 
ตัดจําหนายคาธรรมเนียมจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ย 

- - - - 1,231 518 

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาตัด
จําหนาย 

- - - - 322,458 123,724 

คาใชจายดอกเบีย้ 79,597 99,232 28,497 79,597 925,049 324,395 
กําไรจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของหนี้สินระยะ
ยาว 

- - - - (13,589)  

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน (โอน
กลับ) 

- - - - (197) 241 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

(2,170) (16,200) (10,434) (2,170) 1,977,028 772,476 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง       
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ - (175) (25) - 3,097 201,963 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - (1,929) (3,210) - 82,298 (59,571) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - (92) (10) - 1,364 (943) 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   -     
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - 4,171 5,242 - 35,043 (11,034) 
เงินประกันผลงาน - บริษัทที่เกี่ยวของกัน - - - - (3,213) 295 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 740 842 (732) 740 3,958 (1,956) 
หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 26,681 - 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงานกอน
จายดอกเบี้ยและภาษีเงินได 

(1,430) (13,383) (9,169) (1,430) 2,126,256 901,230 

จายดอกเบี้ย (78,477) (99,562) (16) (78,477) (99,562) (28,651) 
จายภาษีเงินได (6) (13) (28,335) (6) (2,410) (16) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน (79,913) (112,958) (37,520) (79,913) 2,024,285 872,563 
หมายเหต ุ: 1/ เนื่องจากใน ป 2554 บริษัทมี SEAN เปนบริษัทรวมเพียงบริษัทเดียว จึงไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ตัวเลขที่แสดงในชองงบการเงินรวมใน

ป 2554 มาจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสียของบรษิัทท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
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รายการ (หนวย: พนับาท) 
งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ป 2554 ป 2555 1Q/2556 ป 25541/ ป 2555 1Q/2556 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น) (161,404) 161,404 - (161,404) (751,548) - 
เงินลงทุนเพิ่มขึน้ - (20,336) 20,336 - (20,336) 20,336 
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - (3,500,100) - - (220,225)  
เงินสดสุทธิจายซื้อบริษัทยอย  - - - - (2,367,023)  
เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น (3,110,000) (4,171,049) (374,916) (3,110,000) (4,171,049) (374,916) 
ตนทุนโครงการระวางกอสรางเพิ่มขึ้น - -  - (127,112) (778) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณเพิ่มขึ้น (128) (827) (679) (128) (22,514) (2,061) 
สินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ําภายใตสัญญา
สัมปทานเพิ่มขึ้น 

- - -- - - (1,260) 

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ - - - - 17  
จายดอกเบี้ยสวนทีบ่ันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุน
โครงการระหวางกอสราง 

- - - - (3,479)  

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,271,532) (7,530,908) (355,259) (3,271,532) (7,683,269) (358,679) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,260,975 (1,440,752) 374,916 3,260,975 (1,440,752) 374,916 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - - - (312,754) (521,432) 
เงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุนลดลง - - - - - (250,000) 
เงินสดจายจากการลดทุนเรือนหุน - - (6,133,300) - - (6,133,300) 
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 100,000 9,100,000 6,133,300 100,000 9,100,000 6,133,300 
จายดอกเบี้ย - - - - (825,968) (392,291) 
จายคาธรรมเนียมจดัการเงินกู - - - - 178 - 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 3,360,975 7,659,248 374,916 3,360,975 6,520,704 (788,807) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสด 
และรายการเทียบเทาเงินสด 

- - - - (3,152) (524) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
สุทธิ 

9,530 15,382 (17,863) 9,530 858,568 (275,447) 

เงินสดและรายการเที่ยบเทาเงินสดตนงวด - 9,530 24,912 - 9,530 868,098 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 9,530 24,912 7,049 9,530 868,098 592,651 
หมายเหต ุ: 1/ เนื่องจากใน ป 2554 บริษัทมี SEAN เปนบริษัทรวมเพียงบริษัทเดียว จึงไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ตัวเลขที่แสดงในชองงบการเงินรวมใน

ป 2554 มาจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสียของบรษิัทท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
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• อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย 
งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบเสมือนงบการเงินรวม 

ป 2554 ป 2555 1Q/2556 ป 2554 ป 2555 1Q/2556 ป 2554 ป 2555 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)   

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) เทา 0.03 0.03 0.01 0.03 0.54 0.40 0.50 0.40 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) เทา 0.00 0.01 0.00 0.00 0.52 0.37 0.47 0.37 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) เทา (0.01) (0.03) (0.07) (0.01) 0.41 0.98 2/N/A 2/N/A 
อัตราสวนหมนุเวียนลูกหนี้การคา (เทา) เทา - - - - 2.64 1/5.37 2/N/A 2/N/A 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) วัน - - - - 136.60 1/67.00 2/N/A 2/N/A 

อัตราสวนหมนุเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) เทา - - - - - - 2/N/A 2/N/A 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) วัน - - - - - - 2/N/A 2/N/A 
อัตราสวนหมนุเวียนเจาหนี ้(เทา) เทา - - - - 7.01 1/11.24 2/N/A 2/N/A 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วัน) วัน - - - - 51.35 1/32.03 2/N/A 2/N/A 

Cash Cycle (วัน) วัน - - - - 85.25 34.98 2/N/A 2/N/A 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    

อัตรากาํไรขั้นตน (%) % - - - - 42.64% 46.23% 60.27% 44.74% 
อัตรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) % - - - - 37.45% 57.64% 48.91% 42.58% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) % 3667.42% 700.91% 359.00% 3667.42% 215.14% 150.85% 3/N/A 3/N/A 
อัตรากาํไรสุทธิ (%) % -13546.08% -6910.27% -6066.67% -6086.36% 4.35% 20.81% 20.45% 7.04% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) % -636.59% -1.33% 1/-1.74% -63.48% 0.50% 1/4.47% 2/N/A 2/N/A 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) % -1.34% -1.11% 1/-1.39% -0.60% 0.25% 1/2.25% 2/N/A 2/N/A 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) % -68711.76% -14215.76% 1/-10557.56% -28717.65% 4.17% 1/9.27% 2/N/A 2/N/A 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) เทา - - - - 0.06 1/0.11 2/N/A 2/N/A 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) เทา 473.92 0.20 0.25 105.18 1.03 0.98 1.15 1.10 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) เทา (0.02) (0.13) (573.00) (0.02) 20.64 31.46 3/N/A 3/N/A 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) เทา (0.03) (0.01) (0.11) (0.03) 0.23 0.99 3/N/A 3/N/A 
อัตราการจายเงนิปนผล (%) % - - - - - - 0.00% 0.00% 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท/หุน (8.86) (0.20) 1/(0.17) (3.99) 0.09 1/0.40 4/0.31 4/0.12 

หมายเหต:ุ 1/ คํานวนเต็มป (Annualized) 
 2/ เนื่องจากงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมและงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยสมมตฐิานที่ตางกันจึงไมสามารถคํานวณได 
 3/ เนื่องจากอัตราสวนดังกลาวคํานวณโดยใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน แตไมมีการจัดทํางบเสมือนงบกระแสเงินสดจึงไมสามารถคาํนวณได 
 4/ คํานวนโดยใชจํานวนหุนสามัญ ณ สิ้นป 2554 และ 2555 ตามงบเสมือนงบการเงนิรวมเทากับ 920 ลานหุนในป 2554 และ 550 ลานหุนในป 2555 ตามลําดับ  
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12.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลดําเนินงาน 
12.2.1  ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมา 
บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย

ไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ และ/หรือ เปนเจาของโรงไฟฟาที่ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ โดย
ในปจจุบันบริษัทถือหุนในบริษัทที่ผลิตและจําหนายไฟฟาจํานวน 5 บริษัท ซึ่งผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงาน 3 ประเภท 
ไดแก โรงไฟฟาพลังน้ํา จํานวน 1 บริษัท (SEAN) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 3 บริษัท (NRS BKC และ CRS) 
และโรงไฟฟาพลังความรอนรวม จํานวน 1 บริษัท (BIC) 

จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 2,578.07 ลานบาท โดยรายไดหลักมาจาก
รายไดจากการขายไฟฟาจํานวน 2,512.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.45 ของรายไดรวม ซึ่งเปนรายไดจากการจําหนาย
ไฟฟาพลังน้ําจํานวน 2,447.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.95 ของรายไดรวม และเปนรายไดจากจําหนายไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยจํานวน 64.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.50 ของรายไดรวม และในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 
1,209.73 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการขายไฟฟาจํานวน 1,003.59 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากไฟฟาพลังน้ําจํานวน 
961.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.48 ของรายไดรวม และเปนรายไดจากการขายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 42.14 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.48 ของรายไดรวม ทั้งนี้สัดสวนรายไดจากการจําหนายไฟฟาในชวงดังกลาวคิดเปนรอยละ 82.96 
ของรายไดรวม สัดสวนรายไดจากการจําหนายไฟฟาลดลงเนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีรายไดอื่นจากกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนสูงถึง 191.91 ลานบาท 

บริษัทมีตนทุนขายไฟฟา(รวมคาสิทธิในการดําเนินการขายไฟฟาตัดจําหนาย)ในป 2555 เทากับ 1,441.20  ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 57.36 ของรายไดจากการขายไฟฟา ตนทุนสวนใหญของบริษัทประกอบดวยคาเสื่อมราคาโรงไฟฟา
จํานวน 732.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.80  ของตนทุนขายไฟฟารวม คาสิทธิในการดําเนินการขายไฟฟาตัดจําหนาย
จํานวน 322.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.37 ของตนทุนขายไฟฟารวม และ คาดําเนินและซอมแซมโรงไฟฟาจํานวน 
286.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.88 ของตนทุนขายไฟฟารวม และในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 
539.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.77 ของรายไดจากการขายไฟฟา ซึ่งสวนใหญประกอบดวยคาเสื่อมราคาโรงไฟฟา
จํานวน 272.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.42 ของตนทุนขายไฟฟารวม คาสิทธิในการดําเนินการขายไฟฟาตัดจําหนาย
จํานวน 123.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.93 ของตนทุนขายไฟฟารวม และ คาดําเนินและซอมแซมโรงไฟฟาจํานวน 
99.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.37 ของตนทุนขายไฟฟารวม 

ในป 2555 และไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเปนจํานวน 195.98 ลานบาท และ 91.71 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 7.60 และรอยละ 7.58 ของรายไดรวมในแตละงวด ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารสวนใหญ
ประกอบดวย คาประกันภัย เงินเดือนและโบนัส คาตอบแทนผูบริหาร และคาธรรมเนียมวิชาชีพตางๆ 

ในป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 112.06 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 4.35 ของรายไดรวม โดย
ประกอบไปดวยกําไรในสวนที่เปนของบริษัทจํานวน 55.02 ลานบาท และกําไรในสวนที่เปนของผูไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทยอยจํานวน 57.04 ลานบาท และในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 251.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
20.81 ของรายไดรวม โดยประกอบดวยกําไรในสวนที่เปนของบริษัทจํานวน 92.89 ลานบาท และกําไรในสวนที่เปนของผู
ไมมีอํานาจควบคมุของบริษัทยอยจํานวน 158.80 ลานบาท 

อยางไรก็ตามเนื่องจาก บริษัทไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 และไดเริ่มทยอยเขาลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมตางๆในระหวางป 2554 และ 2555 ดังนั้น เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลประกอบการของกลุมบริษัทไดอยาง
เหมาะสม บริษัทจึงจัดทํางบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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จากงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม บริษัทมีรายไดรวมในป 2554 และ 2555 เทากับ 3,913.25 ลานบาท และ 
4,140.79 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการเติบโตรอยละ 5.81 จากรายไดรวมในป 2554 รายไดรวมของบริษัทประกอบดวย 
รายไดจากการจําหนายไฟฟาพลังน้ําคิดเปนรอยละ 99.74 ของรายไดรวม รายไดจากการบริหารโครงการคิดเปนรอยละ 0.23 
ของรายไดรวม และรายไดอื่นคิดเปนรอยละ 0.03 ของรายไดรวม ตามลําดับ สวนในป 2555 รายไดจากการจําหนายไฟฟา
พลังน้ํามีสัดสวนลดลงเล็กนอยมาอยูที่รอยละ 93.03 ของรายไดรวม เนื่องจากในปดังกลาว BKC เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย
ในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในเดือนสิงหาคม 2555 โดยมีสัดสวนของรายไดเทากับ
รอยละ 1.56 ของรายไดรวม รวมถึงการรับรูรายไดในสวนที่เปนกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 172.09 ลานบาทสงผลให
สัดสวนของรายไดอื่นเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 0.03 ของรายไดรวมในป 2554 มาอยูที่รอยละ 4.32 ของรายไดรวมในป 2555 

บริษัทมีตนทุนขาย (รวมคาสิทธิในการดําเนินการขายไฟฟาตัดจําหนาย) ตามงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมในป 
2554 และ 2555 เปนจํานวน 1,550.79 ลานบาท และ 2,164.22 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 39.56 จากตนทุนขายในป 
2554 โดยตนทุนขายไฟฟาดังกลาวประกอบดวยคาเสื่อมราคาโรงไฟฟา คาสิทธิในการดําเนินการขายไฟฟาตัดจําหนาย คา
ดําเนินการและซอมบํารุงโรงไฟฟา และคาสัมปทานที่ตองชําระใหกับรัฐบาลของ สปป.ลาว ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของตนทุนขาย
ดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากในป 2554 โรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 เพิ่งเริ่มการผลิตในชวงปลายเดือนมีนาคม 2554 เปนตนมา จึง
มีระยะเวลาดําเนินงานประมาณ 9 เดือน สวนในป 2555 มีการดําเนินงาน 12 เดือน ตนทุนขายไฟฟาในปดังกลาวจึงเพิ่ม
สูงขึ้น 

บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร (ไมรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) ตามงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมในป 
2554 และ 2555 เปนจํานวน 243.49 ลานบาท และ 309.10 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 26.95 จาก
คาใชจายในการบริหารในป 2554 คาใชจายในการบริหารที่สําคัญประกอบดวย คาประกันภัย เงินเดือนและโบนัส 
คาตอบแทนผูบริหาร และคาธรรมเนียมวิชาชีพตางๆ และเชนเดียวกับตนทุนขายไฟฟา การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการ
บริหารดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากในป 2554 โครงการเขื่อนพลังไฟฟา น้ํางึม 2 เพิ่งเริ่มการผลิตในชวงปลายเดือนมีนาคม 
2554 เปนตนมา จึงมีระยะเวลาดําเนินงานประมาณ 9 เดือน สวนในป 2555 มีการดําเนินงาน 12 เดือน คาใชจายในการ
บริหารในปดังกลาวจึงเพิ่มสูงขึ้น 

บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมในป 2554 และ 2555 จํานวน 800.23 ลานบาท และ 291.31 
ลานบาท ตามลําดับ  

ตามงบการเงินรวม ในป 2554 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 6,495.06 ลานบาท และ 45,153.88 ลาน
บาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมในป 2555 เกิดจาก (1) การรับรูมูลคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณของ SEAN 
และ BKC และการรับรูสินทรัพยที่อยูภายใตสัญญาสัมปทานของ SEAN เขามาในงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมกันทั้งสิ้นเทากับ 28,443.72 ลานบาท และ (2) การรับรูคาสิทธิในการผลิตและจําหนายไฟฟา
ของ SEAN และ BKC จากมูลคาเงินลงทุนที่สูงกวามูลคาทางบัญชีของทั้ง 2 บริษัทดังกลาวซึ่งมีมูลคาสุทธิ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 รวมกันทั้งสิ้นเทากับ 12,221.57 ลานบาท เปนหลัก และบริษัทมีสินทรัพยรวมในไตรมาส 1 ป 2556 จํานวน 
44,680.41 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 473.47 ลานบาทจากการลดลงของเงินสดและลูกหนี้การคาเปนหลัก 

บริษัทมีหนี้สินรวมตามงบการเงินรวมในป 2554 และ 2555 เปนเงินทั้งสิ้น 6,433.90 ลานบาท และ 22,881.12 
ลานบาท ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของหนี้สินรวมในป 2555 เกิดจากการรับรูหน้ีสินรวมของ SEAN และ BKC เขา
มาในงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งมีมูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมกันเปนเงินทั้งสิ้น 21,045.43 ลานบาท เปนหลัก 
และบริษัทมีหนี้สินรวมในไตรมาส 1 ป 2556 จํานวน 22,155.96 ลานบาท ลดลงจากป 2555 เปนจํานวน 725.15 ลานบาท 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงของหนี้สินทางการเงินสุทธิของบริษัทจํานวน 712.79 ลานบาทเปนหลัก 
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สวนของผูถือหุนเฉพาะสวนของบริษัทใหญตามงบการเงินรวมในป 2554 และ 2555 มีมูลคาเทากับ 61.17 ลาน
บาท และ 9,219.55 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนในป 2555 เกิดจากบริษัทเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนเปนจํานวน 
9,100 ลานบาท ในปดังกลาว สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเทากับ 9,200 
ลานบาท เปนหลัก และในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเฉพาะสวนของกิจการเทากับ 9,312.44 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 92.89 ลานบาท เนื่องจากการรับรูการปนสวนกําไรสุทธิในสวนที่เปนของบริษัทจํานวน 92.89 
ลานบาท 

นอกจากนี้ ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีการปรับโครงสรางเงินทุนใหมีความเหมาะสม โดยลดทุนเพื่อคืนทุนแก
ผูถือหุนจํานวน 6,133.30 ลานบาท และมีการเพิ่มทุนอีกจํานวน 153,333,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเสนอ
ขายใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาหุนละ 40.0006521880910 บาท และในวันเดียวกันที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 5 บาท สงผลใหทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวเดิมในป 
2555 จํานวน 9,200 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 920 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ถูกแบงแยก
ออกเปน 2 สวน คือ เปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 4,600 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 920 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 5 บาท และสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 4,600 ลานบาท 

ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทถือหุนใน BIC คิดเปนรอยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลวของ BIC ดังนั้น ในปดังกลาวจึงยังไมไดรวมฐานะทางการเงินของ BIC เขามาในงบการเงินรวมของบริษัทในป
ดังกลาว อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของ BIC เพิ่มเติมอีกรอยละ 19 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแลวของ BIC สงผลใหบริษัทถือหุนใน BIC รวมทั้งสิ้นรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BIC อยางไรก็ตาม 
บริษัทไดลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุน เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารและการตัดสินใจทางการเงินและการดําเนินงาน
เชิงเศรษฐกิจ โดยกอนที่ BIC จะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย การตัดสินใจในเรื่องสําคัญดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากทั้งบริษัทและผูถือหุนอีกรายหนึ่ง และในปจจุบัน BIC ยังไมไดดําเนินการเชิงพาณิชยบริษัทจึงยังไมมีอํานาจควบคุมใน 
BIC จึงถือวา BIC ยังมีสถานะเปนบริษัทรวมในงบการเงินรวมไตรมาส 1 ป 2556 ดังนั้น เพื่อใหสะทอนภาพฐานะของ
บริษัทในอนาคตภายหลังจากที่ BIC เปดดําเนินการเชิงพาณิชยไปแลว และบริษัทตองรวมงบการเงินของ BIC เขามาในงบ
การเงินรวมของบริษัทใหมากที่สุด (ซึ่งคาดวาจะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในเดือนมิถุนายน 2556) บริษัทจึงได
จัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทขึ้นโดยมีสมมติฐานวาบริษัทไดซื้อหุนสามัญของ BIC รอยละ 65 
ของทุนจดทะเบียนแลวของ BIC มาตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนตนมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทมีสินทรัพยรวมตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 มีจํานวน 49,192.02 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากงบการเงินรวมของงวดเดียวกันเปนจํานวน 4,038.14 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรูมูลคาโครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมระหวางกอสรางของ BIC จํานวน 3,906.99 ลานบาท และการรับรูคาสิทธิในการดําเนินการ
จําหนายไฟฟาในสวนของ BIC จํานวน 659.66 ลานบาทเขามาในการจัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และใน
ไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 48,584.12 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 607.90 ลานบาท เกิดจากการ
ลดลงของมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนตามการตัดคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายตามปกติ ประกอบกับการลดลง
ของลูกหนี้การคา และการลดลงของเงินสดจากการชําระหนี้เปนหลัก 

ตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีหนี้สินรวมในป 2555 เทากับ  26,301.66 ลานบาท การ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในงบการเงินรวม
ของบริษัทในป 2555 จํานวน 3,420.54 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดขึ้นเนื่องจากการรับรูหนี้สินรวมของ BIC เขามาในการ
จัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทในงวดดังกลาว และในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม
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จํานวน 25,386.45 ลานบาท ลดลงจากป 2555 เปนจํานวน 915.21 ลานบาท จากการลดลงของหนี้สินทางการเงินสุทธิ
จํานวน 572.34 ลานบาท และการลดลงของเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน-บริษัทที่เกี่ยวของจํานวน 335.27 ลานบาทเปนหลัก 

การจัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมป 2555 ของบริษัทไมสงผลกระทบตอสวนของผูถือหุนเฉพาะ
สวนของบริษัทใหญแตประการใด อยางไรก็ตามในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเฉพาะสวนที่เปนของ
บริษัทใหญจํานวน 9,308.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 89.42 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการรับรูการปนสวนกําไรใน
สวนที่เปนของบริษัทใหญจํานวน 89.42 ลานบาท 

ตามงบการเงินรวม บริษัทมีอัตราสวนหนี้ตอทุนเทากับ 105.18 เทา 1.03 เทา และ 0.98 เทา ในป 2554 2555 และ
ไตรมาส 1 ป 2556 ตามลําดับ อัตราสวนหนี้ตอทุนในป 2554 มีคาสูง เนื่องจาก ในปดังกลาวบริษัทมีการกูยืมเงินระยะสั้น
เพื่อนํามาใชลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย รวมถึงบริษัทมีเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยเปน
มูลคาสูง สงผลใหบริษัทมีหน้ีสินรวมเทากับ 6,433.90 ลานบาทในขณะที่บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 61.17 ลานบาท 
ตอมาในป 2555 บริษัทมีการเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 9,100 ลานบาท สงผลใหอัตราสวนหน้ีตอทุนในปดังกลาวมีคา
ลดลงจากป 2554 อยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้อัตราสวนหน้ีตอทุนในไตรมาส 1 ป 2556 ที่ลดลงจากป 2555 เกิดขึ้นเนื่องจาก
บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ประกอบกับบริษัทยังคงสามารถทยอยชําระคืนเงินกูไดอยางตอเนื่อง 

 
12.2.2  การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

12.2.2.1 รายได 
(ก) การรับรูรายไดจากการขายไฟฟา 
รายไดจากการขายไฟฟาตามงบการเงินรวมของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

• รายไดจากการขายไฟฟาจากพลังน้ํา 
(1) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่องขอตกลงสัมปทานบริการ 

เนื่องจากการดําเนินงานของ  NN2 เปนการดําเนินการภายใตสัญญาที่สําคัญ  2 สัญญา คือ 
สัญญาสัมปทานที่ NN2 ไดรับจากรัฐบาลสปป.ลาวใหเปนผูมีสิทธิดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลัง
น้ํา น้ํางึม 2 เปนเวลา 25 ปนับจากวันที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) และ สัญญาซื้อขายไฟฟาที่ 
NN2 ลงนามรวมกับ กฟผ. ดังนั้น แมวาการดําเนินกิจการของบริษัทจะไดรับสัมปทานจากรัฐบาล
สปป.ลาว แตการขายไฟฟาเปนการขายใหกับ กฟผ. ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐของไทย อีกทั้ง 
รัฐบาลของสปป.ลาวก็มิไดเปนผูกําหนดราคาซื้อขายไฟฟา แตเปนการเจรจาระหวาง NN2 กับ 
กฟผ. ดังนั้น สัญญาสัมปทานดังกลาวจึงไมเขาขายการตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 เรื่องขอตกลงสัมปทานบริการแตประการใด 

(2) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินวาขอตกลงประกอบดวย
สัญญาเชาหรือไม 
ขอตกลงภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง NN2 กับ กฟผ. อยูในขอบเขตของการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เนื่องจาก NN2 ใชสินทรัพยหลัก คือ โรงไฟฟาพลังน้ํา
ของตนเพื่อใหบริการกับลูกคาเพียงรายเดียว คือ กฟผ. ดังนั้น สัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวจึงอาจมี
ขอพิจารณาไดวามีองคประกอบของสัญญาเชา อยางไรก็ตาม บริษัทดังกลาวยังคงไวซึ่งความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญของสินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 
ดังนั้น จึงพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวเปนสัญญาเชาดําเนินงาน โครงการไฟฟาพลังน้ําของบริษัท
ดังกลาวจึงไดถูกบันทึกเปนสินทรัพยภายใตหัวขอ “สินทรัพยโครงการไฟฟาพลังน้ําภายใตสัญญา
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สัมปทาน” ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
ดังกลาว 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ไมไดมีการกําหนดเงื่อนไข
จํานวนเงินขั้นต่ํา (Minimum Guarantee) ที่ กฟผ. ตองจายใหแก NN2 ไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา
ดังกลาวแตประการใด ดังนั้น NN2 จึงสามารถรับรูรายไดที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว
เปนรายไดจากการขายไดตามจริง 

(3) การรับรูรายไดจากการขายไฟฟาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได โดยใชรูปแบบการ
รับรูรายไดจากการขายโดยยังไมสงมอบสินคา (Bill and hold sales) 
รายไดจากการขายไฟฟาพลังน้ําตามงบการเงินรวมของบริษัท เปนการรับรูรายไดของ NN2 ผาน
ทาง SEAN ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง NN2 และ กฟผ. มีลักษณะ
เปน Take or Pay หมายถึง กฟผ. จะรับซื้อไฟฟาทั้งหมดตามที่ NN2 แจงตอ กฟผ. วาจะสามารถ
ผลิตและจําหนายไดในแตละเดือน (Declare) โดยมีเงื่อนไขวาโรงไฟฟาพลังน้ําของ NN2 จะตอง
พรอมผลิตและจายไฟฟาปริมาณดังกลาวให กฟผ. ตลอดเวลา ในขณะที่ กฟผ. มีสิทธิในการสั่งจาย
ไฟฟา (Dispatch) ปริมาณไฟฟาที่ NN2 เปนผู Declare ดังกลาว ในปริมาณเทาใด และเวลาใดก็ได 
แต กฟผ. จะชําระคาไฟฟาใหกับ NN2 ตามปริมาณไฟฟาที่ NN2 เปนผู Declare 
ทั้งนี้ NN2 มีการรับรูรายไดตามปริมาณไฟฟา Declare ไมใชปริมาณที่สงมอบจริง (Dispatch) 
ใหกับ กฟผ. เนื่องจาก การขายดังกลาวมีลักษณะเขาขายเปนการขายที่ยังไมไดสงมอบ (Bill and 
Hold) กลาวคือ  
- ปริมาณไฟฟา Declare คํานวณมาจากความสามารถในการผลิตของ NN2 ในแตละเดือน ซึ่ง

อางอิงหลายตัวแปร เชน ระดับน้ําในเขื่อน และ การคาดการณปริมาณน้ํา เปนตน ดังนั้น จึงมี
ความเปนไปไดคอนขางแนที่ NN2 จะสามารถสงมอบไฟฟาใหกับ กฟผ. ไดในกรณีที่ไดรับ
คําสั่งใหทําการผลิต  

- ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาระบุวา NN2 ตองกักเก็บน้ําในเขื่อนเพื่อวัตถุประสงคของการผลิต
ไฟฟาตามที่ NN2 ได Declare กับ กฟผ. นอกจากนี้ ในสัญญาซื้อขายไฟฟามีการกําหนดวิธีการ
คํานวณระดับน้ําในเขื่อนเพื่อใหมั่นใจวา NN2 จะผลิตไฟฟาในสวนที่ Declare ในแตละเดือน
โดยใชน้ําที่เปนสวนของ NN2 เอง ไมใชน้ําที่ตองสํารองไวเพื่อผลิตไฟฟาใหกับ กฟผ. ในสวน
ที่ยังไมไดสงมอบที่เกิดขึ้นจากเดือนกอนๆ จึงถือไดวา NN2 มีความพรอมในการสงมอบไฟฟา
ใหกับ กฟผ. ต้ังแตวันที่ NN2 มีการ Declare ปริมาณไฟฟาตอ กฟผ.  

- ตามสัญญาซื้อขายไฟฟากําหนดใหสิทธิในการ Declare ปริมาณไฟฟาที่จะขายเปนของ NN2 
แตสิทธิในการสั่งจายไฟฟา (Dispatch) เปนของ กฟผ. ดังนั้น กฟผ. จึงมีสิทธิเลื่อนการสงมอบ
ปริมาณไฟฟาโดยนัยอยูแลว โดยทั่วไป กฟผ. จะชะลอการสั่งจายไฟฟาในชวงฤดูหนาวซึ่ง
เปนชวงที่ประเทศไทยมีความตองการใชไฟฟานอย (Declareมากกวา Dispatch) และจะสั่งจาย
ไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นในชวงฤดูรอนซึ่งเปนชวงที่ประเทศไทยมีความตองการใชไฟฟามาก 
(Dispatch มากกวา Declare) ทั้งนี้ ในการ Declare ปริมาณไฟฟา บริษัทจะไมสามารถ Declare 
ไดเกินกวา 16 ช่ัวโมงตอวันสําหรับไฟฟา PE และไมเกิน 2 ช่ัวโมงตอวันในวันจันทร-เสาร 
และไมเกิน 8 ช่ัวโมงในวันอาทิตยสําหรับไฟฟา SE  
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- NN2 สามารถออกใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินสําหรับจํานวนหนวยไฟฟาที่ NN2 ไดทําการ 
Declare ไดทั้งจํานวน ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟาและตามเงื่อนไขการชําระเงินปกติ 
ไมวา กฟผ. จะ Dispatch ไฟฟาไปหรือไมก็ตาม 

(4) วิธีการรับรูรายไดจากการขายไฟฟาพลังน้ําประเภทตางๆ 
การรับรูรายไดจากการขายไฟฟาพลังน้ําของ NN2 สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้  
(4.1) การรับรูรายไดจากการขายไฟฟาหลัก (PE) และไฟฟารอง (SE) 
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ NN2 มีกับ กฟผ. NN2 มีเปาหมายที่จะดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟา

ใหกับ กฟผ. ในแตละปเปนจํานวน 2,218 ลานหนวยสําหรับไฟฟา PE และ 92 ลานหนวยสําหรับไฟฟา SE และ 
กฟผ. ตกลงที่จะรับซื้อไฟฟาดังกลาวทั้งหมดตามอัตราคาไฟฟาแตละประเภทตามที่ไดระบุไวในสัญญา ดังนั้น 
การรับรูรายไดจากการขายไฟฟาทั้ง 2 ประเภทดังกลาว จึงสามารถรับรูมูลคาการขายเปนรายไดทั้งจํานวน 

(4.2) การรับรูรายไดจากการขายไฟฟาสวนเกิน (EE) 
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง กฟผ. และ NN2 ระบุวา กฟผ. จะชําระคาไฟฟา EE ใหกับบริษัทเทากับ

ปริมาณไฟฟา EE คูณกับอัตราคาไฟฟา EE โดย กฟผ. จะชําระคาไฟฟา EE ดังกลาวใหกับ NN2 เต็มจํานวน 
อยางไรก็ตาม ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาวยังระบุอีกวา NN2 ตองแบงรายไดรอยละ 25 ของรายไดคาไฟฟาที่
เกิดจากการขายไฟฟา EE คืนใหกับ กฟผ. ในทุกๆรอบระยะเวลา 10 ป ตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟา (ทั้งนี้
รอบระยะเวลา 10 ปแรกจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ดังนั้น แมวา NN2 จะรับชําระคาไฟฟา EE เต็ม
จํานวน แต NN2 ก็ยังมี ภาระที่จะตองจายเงินรอยละ 25 ของรายไดดังกลาวใหกับ กฟผ. ณ วันสิ้นรอบ 10 ปใดๆ 
ตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟา ดังนั้น การรับรูรายไดจากการขายไฟฟา EE จึงรับรูเพียงแครอยละ 75 ของคา
ไฟฟา EE ที่ไดรับชําระจาก กฟผ. เทานั้น ในสวนรอยละ 25 ของคาไฟฟาที่เหลือ จะรับรูเปนเจาหนี้คาไฟฟาตาม
มูลคาปจจุบันในงบแสดงฐานะทางการเงิน และสวนตางจะรับรูเปนกําไรจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของหนี้สิน
ระยะยาวเขาเปนสวนหน่ึงของรายไดจากการขายไฟฟาพลังน้ํา   

(4.3) การรับรูรายไดจากการบันทึกบัญชีสํารองไฟฟาหลัก (PE Account) และบัญชีสํารองไฟฟารอง 
(SE Account)  

นอกจากนี้หากปใดมีปริมาณน้ําในเขื่อนมากจนกระทั่ง NN2 สามารถผลิตไฟฟา PE และ  SE 
ไดมากกวาปริมาณไฟฟาเปาหมาย  คือ  มากกวา  2,218 ลานหนวยสําหรับไฟฟา  PE หรือมากกวา  92 
ลานหนวยสําหรับไฟฟา SE และ NN2 สามารถบันทึกปริมาณสวนที่เกินไวในบัญชีสํารองไฟฟาหลัก (PE 
Account) หรือบัญชีสํารองไฟฟารอง (SE Account) ซึ่งสามารถนํามาใชเพื่อชดเชยปริมาณไฟฟาในปตอๆมาใน
กรณีที่ปนั้นๆ อาจเปนปที่มีน้ํานอย สงผลให NN2 ไมสามารถผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ไดครบจํานวน 
2,218 ลานหนวย และ 92 ลานหนวย สําหรับไฟฟา PE และ SE ตามลําดับ 

ทั้งนี้ การขายไฟฟา PE และ SE จากบัญชีสํารองไฟฟานี้ กฟผ. จะยังไมมีการชําระเงินใหกับ NN2 ในปที่
มีการขายไฟฟาสวนเกินนั้นๆแตประการใด แตการชําระเงินจะเกิดขึ้นจริงก็ตอเมื่อ NN2 มีการเบิกใช PE Account 
และ SE Account ดังกลาวเพื่อชดเชยในปที่มีปริมาณน้ําในเขื่อนนอยจนกระทั่งไมสามารถผลิตไฟฟาไดครบถวน
ตามเปาหมายดังกลาว 

อยางไรก็ตาม สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง กฟผ. และ NN2 ระบุวา จะมีการลางบัญชีสํารองไฟฟา PE 
Account และ SE Account ในทุกๆรอบระยะเวลา 10 ปตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยหาก NN2 ยังมี PE 
Account และ SE Account คงเหลือ กฟผ. ตกลงที่จะชําระราคา PE Account และ SE Account สวนที่เหลืออยู
ใหกับบริษัทในอัตราคาไฟฟา EE 
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จากที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นวา แมวาการขาย PE และ SE สวนเกินจะยังไมไดรับเงินในทันที แต PE 
Account และ SE Account ที่เกิดขึ้นจะมีมูลคาอยางนอยเทากับการขายไฟฟาดังกลาวในราคา EE อยางไรก็ตาม 
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาก็ระบุให NN2 ตองแบงรายไดรอยละ 25 ของรายไดคาไฟฟาที่เกิดจากการขายไฟฟา EE 
คืนใหกับ กฟผ. ในทุกๆรอบ 10 ป ดังนั้น มูลคาที่นอยที่สุดที่ NN2 จะไดรับจาก PE Account และ SE Account ที่
เกิดขึ้นในแตละปจึงเทากับปริมาณ PE Account และ SE Account ที่เกิดขึ้นในปนั้นๆ คูณดวยรอยละ 75 ของอัตรา
คาไฟฟา EE ในปดังกลาว และบริษัทจะรับรูมูลคาที่คํานวณไดดังกลาวเปนรายไดจากการขายไฟฟาทั้งจํานวน 

(4.4) การรับรูรายไดจากการใชบัญชีสํารองพลังงานหลัก (PE Account) และบัญชีพลังงานรอง (SE 
Account)  

ในกรณีที่ปใดมีน้ํานอยจนกระทั่ง NN2 ไมสามารถผลิตไฟฟา PE หรือ SE ไดตามเปาหมายที่กําหนด จะ
มีการนําเอา PE Account และ SE Account ออกมาทดแทน แตเนื่องจาก PE Account และ SE Account ดังกลาว
ไดรับมีการรับรูรายไดบางสวนไปแลวต้ังแตปที่เกิด PE Account และ SE Account นั้นขึ้น ดังนั้น ในวันที่มีการใช 
PE Account และ SE Account แมวาบริษัทจะไดรับเงินคาไฟฟาดังกลาวจาก กฟผ. เต็มจํานวน แตการรับรูรายได
จะรับรูเพียงสวนตางของราคาไฟฟา PE หรือราคาไฟฟา SE ณ วันที่มีการใช PE Account หรือ SE Account กับ
ราคารอยละ 75 ของราคาไฟฟา EE ที่รับรูไปแลวในวันที่เกิด PE Account หรือ SE Account ดังกลาว คูณกับ
ปริมาณ PE Account หรือ SE Account ที่จะใชไปในปนั้นๆ 

• รายไดจากการขายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
รายไดจากพลังงานแสงอาทิตยรับรูเต็มจํานวนเทากับไฟฟาที่จําหนายคูณกับอัตราคาไฟฟา ณ ขณะนั้น 

โดยแบงการรับรูรายไดจากการขายไฟฟาในสวนนี้ออกเปน 2 สวน คือ (1) รับรูรายไดตามราคาคาไฟฟาปกติ และ 
(2) รับรูสวนเพิ่มคาไฟฟา (Adder) ตามการสนับสนุนของรัฐบาล 

 
(ข) โครงสรางรายไดของบริษัท 
โครงสรางรายไดของบริษัท แบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก (1) รายไดจากการจําหนายไฟฟาพลังน้ํา 

(2) รายไดจากการขายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (3) รายไดจากคาบริหารโครงการ และ (4) รายไดอื่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
บริษัทที่
ดําเนินงาน 

งบการเงินรวม งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 

2554 2555 1Q/2556 2554  2555 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา             

• ไฟฟาพลังน้ํา   - - 2,447.77 94.95 961.45 79.48 3,903.21 99.74 3,851.75 93.03 

- คาไฟฟา SEAN(NN2) - - 2,434.18 94.42 961.45 79.48 3,802.49 97.17 3,838.16 92.69 
- กําไรจากการคํานวณมลูคา

ปจจุบันของหนี้สินระยะยาว 
SEAN(NN2) - - 13.59 0.53 - - 100.72 2.57 13.59 0.34 

• ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย   - - 64.69 2.50 42.14 3.48 - - 64.69 1.56 

- คาไฟฟาปกต ิ BKC - - 19.54 0.75 12.99 1.07 - - 19.54 0.47 
- สวนเพิ่มคาไฟฟา BKC - - 45.15 1.75 29.15 2.41 - - 45.15 1.09 

รวมรายไดจากการจําหนายไฟฟา   - - 2,512.46 97.45 1,003.59 82.96 3,903.21 99.74 3,916.44 94.59 

รายไดจากคาบริหารโครงการ SEAN - - 29.84 1.16 11.01 0.91 8.94 0.23 45.29 1.09 
รายไดอื่น บริษัท 

SEAN(NN2)
และ BKC 

0.64 100.00 35.77 1.39 195.13 16.13 1.10 0.03 179.06 4.32 

รวมรายไดทั้งหมด   0.64 100.00 2,578.07 100.00 1,209.73 100.00 3,913.25 100.00 4,140.79 100.00 
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(ค) รายไดจากการจําหนายไฟฟาพลังน้ํา 
งบการเงินรวม 
เนื่องจาก บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่นและไมมีธุรกิจหลักเปนของตนเอง และ

ในป 2554 บริษัทมีเงินลงทุนใน SEAN เพียงแหงเดียว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทถือหุนใน SEAN คิด
เปนรอยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN ดังนั้น ในป 2554 บริษัทจึงยังไมสามารถรับรู
รายไดจากงบการเงินรวมของ SEAN เขามาในงบการเงินรวมของบริษัทได สงผลใหรายไดของบริษัทตามงบ
การเงินรวมในปดังกลาวมีเพียงดอกเบี้ยรับจํานวน 0.64 ลานบาทที่เกิดจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันของ
บริษัทเทานั้น 

ตอมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทซื้อหุน SEAN จาก BECL คิดเปนรอยละ 16.67 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN สงผลใหบริษัทถือหุนใน SEAN รวมทั้งสิ้นรอยละ 54.67 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN ดังนั้น SEAN จึงมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท และบริษัทก็สามารถ
รับรูรายไดจากงบการเงินรวมของ SEAN ที่เกิดขึ้นต้ังแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 จนกระทั่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 เขามาในงบการเงินรวมป 2555 ของตนเองได และเนื่องจาก SEAN ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนใน
บริษัทอื่น โดยถือหุนใน NN2 ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังน้ําใหกับ กฟผ. ดังนั้น รายไดจาก
การขายที่บริษัทรับรูจาก SEAN จึงเปนรายไดจากการจําหนายไฟฟาพลังน้ําของ NN2  

โดยในป 2555 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายไฟฟาพลังน้ําตามงบการเงินรวมเปนจํานวน 2,447.77 
ลานบาท ประกอบดวย รายไดจากคาไฟฟาจํานวน 2,434.18 ลานบาท และกําไรจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของ
หนี้สินระยะยาวจํานวน 13.59 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) รายไดจากการจําหนายไฟฟา 
ประกอบไปดวย (1) การรับรูรายไดจากการจําหนายไฟฟา PE SE และ EE ที่ NN2 ผลิตในระหวางเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม จํานวน 1,355.05 ลานหนวย คิดเปนมูลคา 2,244.97 ลานบาท (2) การรับรูรายไดจาก
ไฟฟา Test Energy จํานวน 5.18 ลานหนวย คิดเปนมูลคา 2.95 ลานบาท และ (3) การรับรูรายไดจากการเบิกใช
บัญชีสํารองพลังงาน PE Account และ SE Account เปนจํานวน 163.25 ลานหนวย และ 77.78 ลานหนวย 
ตามลําดับ หรือคิดเปนมูลคาสุทธิรวมทั้งสิ้น 186.26 ลานบาท 

(2) กําไรจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของหนี้สินระยะยาว 
ในป 2554 SEAN ยังไมไดเปนบริษัทยอยของบริษัท ดังนั้น แมวาในป 2554 NN2 มีการขายไฟฟา EE 

ตลอดทั้งปสูงถึง 654.38 ลานหนวย แตในปดังกลาวบริษัทยังไมสามารถรับรูรายไดดังกลาวได ซึ่งหมายถึงบริษัท
ยังไมสามารถรับรูกําไรจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของหนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นจากการขายไฟฟา EE ดังกลาว
เขามาในงบการเงินของบริษัทไดเชนกัน  

SEAN มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เปนตนมา ดังนั้น งบการเงิน
รวมของบริษัทในป 2555 จึงสามารถรับรูรายไดคาบริการดังกลาวของ SEAN ที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 
2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เทานั้น ซึ่งก็หมายถึงบริษัทสามารถรับรูกําไรจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของหนี้สิน
ระยะยาวที่เกิดขึ้นจากการขายไฟฟา EE ไดต้ังแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เชนกัน โดยตาม
งบการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีกําไรจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของหนี้สินระยะยาวรวมทั้งสิ้น 13.59 ลาน
บาทในป 2555 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 บริษัทบริษัทมีรายไดจากการจําหนายไฟฟาพลังน้ําตามงบการเงินรวมเปน
จํานวน 961.45 ลานบาท โดยทั้งจํานวนเปนรายไดที่เกิดจากการขายไฟฟา PE จาํนวน 567.28 ลานหนวย 
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งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 
เนื่องจาก NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN ไดเริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาพลังน้ํามาแลวต้ังแตวันที่ 26 

มีนาคม 2554 และ SEAN ไดเริ่มรับรูรายไดจากการจําหนายไฟฟาพลังน้ําของ NN2 ในงบการเงินรวมมาตั้งแตวัน
ดังกลาว ในขณะที่ SEAN มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เปนตนมา ดังนั้น  
งบการเงินรวมของบริษัทในป 2554 จึงยังไมสามารถรับรูรายไดจากการจําหนายไฟฟาพลังน้ําจาก SEAN ได 
แมแตงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 ก็ไมสามารถรับรูรายไดของ SEAN ในชวงกอนวันที่ 10 พฤษภาคม 
2555 ได ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบผลประกอบการของกลุมบริษัทใหชัดเจนมากขึ้น บริษัทจึงจัดทํา
งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม (Pro Forma) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ขึ้นภายใตสมมติฐาน คือ 
(1) บริษัทไดถือหุน SEAN รอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2554 และ (2) บริษัทถือหุนใน BKC รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BKC และถือหุนใน 
BIC รอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BIC ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนมา 

จากงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม บริษัทมีรายไดจากการจําหนายไฟฟาพลังน้ําในป 2554 และ 2555 
เทากับ 3,903.21 ลานบาท และ 3,851.75 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการลดลงรอยละ 1.32 ทั้งนี้ รายไดจากการ
จําหนายไฟฟาพลังน้ําของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

(1) รายไดการจําหนายไฟฟา 
ในป 2554 บริษัทรับรูรายไดจากการจําหนายไฟฟาจากพลังน้ําทั้งจํานวนมาจาก NN2 (โดย NN2 เปน

บริษัทยอยของ SEAN และ SEAN เปนบริษัทยอยของบริษัท) แมวาในป 2554 NN2 จะเพิ่งเริ่มดําเนินงานใน
ระยะแรก (IOD) มาตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2554 หรือมีระยะเวลาผลิตและจําหนายไฟฟาในป 2554 ประมาณ 9 
เดือน แตเนื่องจากในปดังกลาวมีปริมาณน้ําที่ไหลเขาเขื่อนมีปริมาณมาก สงผลให NN2 สามารถผลิตและจําหนาย
ไฟฟาไดมากถึง 2,779.93 ลานหนวย คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,802.49 ลานบาท โดยแบงออกเปน (1) บริษัทรับรู
รายไดจากการขายไฟฟา 2,433.04 ลานหนวย ซึ่งประกอบดวยไฟฟา PE จํานวน 1,707.56 ลานหนวย ไฟฟา SE 
จํานวน 70.83 ลานหนวย ไฟฟา EE จํานวน 654.38 ลานหนวย และไฟฟา Test Energy จํานวน 0.27 ลานหนวย 
ตามราคาคาไฟฟาในแตละประเภทที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา ซึ่งไฟฟาทั้ง 4 สวนนี้มีมูลคารวมทั้งสิ้น 
3,526.71 ลานบาท และ (2) สวนที่เหลืออยูจํานวน 346.89 ลานหนวย บริษัทบันทึกเปนบัญชีสํารองไฟฟาเพื่อ
นํามาใชในอนาคตซึ่งประกอบดวยบัญชีสํารองไฟฟาหลัก (PE Account) จํานวน 263.54 ลานหนวย และบัญชี
สํารองไฟฟารอง (SE Account) เทากับ 83.35 ลานหนวย ทั้งนี้ บริษัทรับรูรายไดที่เกิดขึ้นในสวนของบัญชีสํารอง
ไฟฟาในป 2554 เทากับ 275.79 ลานบาท (นโยบายการรับรูรายไดในสวนบัญชีสํารองสามารถดูไดจากสวนที่ 2 
ขอ 12.2.2.1 (ก) การรับรูรายไดจากการขายไฟฟา) 

ในป 2555 บริษัทรับรูรายไดจากการจําหนายไฟฟาพลังน้ําจาก NN2 มาทั้งจํานวนซึ่งคิดเปนมูลคา 
3,838.16 ลานบาท เติบโตขึ้นคิดเปนรอยละ 0.94 จากชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้ ในป 2555 NN2 มีปริมาณน้ําที่
ไหลเขาเขื่อนนอยกวาป 2554 สงผลใหสามารถผลิตไฟฟาไดจํานวน 2,180.09 ลานหนวย เปรียบเทียบกับป 2554 
ที่มีระยะเวลาผลิตไฟฟา 9 เดือน แตสามารถผลิตไฟฟาไดเปนจํานวน 2,779.93 ลานหนวย หรือคิดเปนการลดลง
รอยละ 21.58 จากป 2554 อยางไรก็ตาม ในป 2555 NN2 มีการนําไฟฟาในบัญชีสํารองมาใช จํานวน 241.03 ลาน
หนวย เพื่อมาชดเชยการผลิตที่ตํ่ากวาจํานวนเปาหมายที่ไดตกลงกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ทําไวกับ กฟผ. 
ดังนั้น ในป 2555 บริษัทจึงรับรูรายไดจาการขายไฟฟาทั้งในสวนที่ผลิตไดในระหวางปและการใชบัญชีไฟฟา
สํารองรวมทั้งสิ้น 2,421.12 ลานหนวย โดยแบงการรับรูเปน 2 สวน คือ (1) บริษัทรับรูรายไดจากไฟฟาที่ผลิต
จํานวน 2,180.09 ลานหนวย ซึ่งประกอบดวยไฟฟา PE จํานวน 2,054.75 ลานหนวย ไฟฟา SE จํานวน 14.22 ลาน
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หนวย ไฟฟา EE จํานวน 100.68 ลานหนวย และไฟฟา Test Energy จํานวน 10.44 ลานหนวย ตามราคาพลังงาน
ในแตละประเภทที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา ซึ่งไฟฟาทั้ง 4 สวนนี้คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,651.90 ลานบาท และ 
(2) รับรูรายไดจากการใช PE Account จํานวน 163.25 ลานหนวย และ SE Account จํานวน 77.78 ลานหนวย เพื่อ
ชดเชยปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดยังไมถึงจํานวนเปาหมายที่ไดมีการตกลงกัน จากผลกระทบของปริมาณน้ําที่ไหลเขา
เขื่อนนอยลงในปดังกลาว ซึ่งบริษัทมีการรับรูรายไดจากการใช PE Account  และ SE Account ตามที่กลาวมาแลว
ขางตนเปนจํานวน 186.26 ลานบาท (นโยบายการรับรูรายไดในสวนบัญชีสํารองสามารถดูไดจากสวนที่ 2 ขอ 
12.2.2.1 (ก) การรับรูรายไดจากการขายไฟฟา) 

(2) กําไรจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของหนี้สินระยะยาว  
งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทจัดทําขึ้นโดยมีสมมติฐานที่วา SEAN มีสถานะเปนบริษัทยอย

ของบริษัทตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนมา ดังนั้น ในงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทป 2554 จึง
สามารถรับรูรายไดการขายไฟฟา EE ของ NN2 ไดทั้งป และในป 2554 เปนปที่มีปริมาณน้ําฝนมากสงผลให NN2 
สามารถผลิตไฟฟา EE เพื่อจําหนายใหกับ กฟผ. ไดมากถึง 654.38 ลานหนวย สงผลใหกําไรจากการคํานวณมูลคา
ปจจุบันของหนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นจากการขายไฟฟา EE ในปดังกลาวมีคาสูงถึง 100.72 ลานบาทในป 2554 

โดยมีสมมติฐานวา SEAN มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนมา
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในป 2555 บริษัทจึงรับรูกําไรจากการคํานวณมูลคาปจจุบันของหนี้สินระยะยาว 
ที่เกิดขึ้นจากการขายไฟฟา EE ของ NN2 เทากับ 13.59 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 86.51 จากรายไดดังกลาวในป 
2554 เนื่องจาก ในป 2555 NN2 มีปริมาณน้ําที่ไหลเขาเขื่อนนอยจึงสามารถผลิตและจําหนายไฟฟา EE ใหกับ 
กฟผ. ไดในเดือนกันยายน 2555 เพียงเดือนเดียวเปนจํานวนทั้งสิ้น 100.68 ลานหนวย 

ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาปจจุบันของเงินที่จะตองชําระคืนใหกับ กฟผ. จากการขายไฟฟา EE ดังกลาวในป 
2554 และ 2555 จะคํานวณโดยอัตราคิดลด (Discount Rate) เทากับตนทุนทางการเงินของ NN2 ในขณะนั้น และ
คิดลดเปนรายเดือนตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยอนหลังมาจนกระทั่งถึงวันที่ที่ NN2 ขายไฟฟา EE ใหกับ กฟผ. 

 
(ง) รายไดจากการจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  
เนื่องจาก BKC เปดดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนรวมป 2555 

ของบริษัทไดรับรูรายไดของ BKC ต้ังแตวันดังกลาวมาจนครบถวนแลว การจัดทํางบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม
จึงไมมีผลกระทบตอการรับรูรายไดจากการจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแตอยางใด ดังนั้น รายไดจาก
การจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมจึงแสดงตัวเลขเทากับรายไดจากการ
จําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในงบกําไรขาดทุนรวมซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทซึ่ง
มีคาเทากับ 64.69 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย (1) รายไดจากคาไฟฟาปกติจํานวน 19.54 ลานบาท ซึ่งคํานวณตาม
ประกาศคาไฟฟาขายสงของ กฟผ. รวมกับคาไฟฟาผันแปร (Ft) แลวหักคาดําเนินการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟา
ขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่ กฟภ. เรียกเก็บจาก BKC ในอัตรารอยละ 2 และ (2) รายไดจากสวนเพิ่มคาไฟฟาจํานวน 
45.15 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ BKC ทําไวกับ กฟภ. โดย BKC จะไดรับสวนเพิ่ม
คาไฟฟาจํานวน 8 บาทตอหนวยเปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย  

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีรายไดจากการขายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนจํานวน 42.14 ลานบาท 
แบงออกเปนรายไดจากคาไฟฟาปกติจํานวน 12.99 ลานบาท และรายไดจากสวนเพ่ิมคาไฟฟาจํานวน 29.15 ลาน
บาท 
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(จ) รายไดจากการคาบริหารโครงการ 
งบการเงินรวม 
รายไดจากการคาบริหารโครงการตามงบการเงินรวมของบริษัทเปนการรับรูรายไดคาบริหารโครงการ

จากการที่ SEAN เขาทําสัญญาบริหารโครงการกับ XPCL ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 จนกระทั่งถึงวันครบ
กําหนด 1 ปภายหลังจากวันที่ XPCL เปดดําเนินการเชิงพาณิชย (1 ปหลัง COD) โดยมีคาตอบแทนในป 2555 ใน
อัตราเดือนละ 3.65 ลานบาท ทั้งนี้ คาบริหารโครงการดังกลาวยังไมรวมคางานสวนเพิ่มในกรณีที่ XPCL มีความ
ประสงคที่จะให SEAN ใหบริการเพิ่มเติมซึ่งจะมีการตกลงกันเปนคราวๆไป  

อยางไรก็ตาม เนื่องจาก SEAN เปนบริษัทยอยของบริษัทตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เปนตนมา 
ดังนั้น งบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 จึงสามารถรับรูรายไดคาบริการดังกลาวของ SEAN ที่เกิดขึ้นตั้งแต
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เทานั้น โดยตามงบการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีรายไดจากคา
บริหารโครงการรวมทั้งสิ้น 29.84 ลานบาท และในไตรมาสที่ 1 ป 2556 บริษัทมีรายไดคาบริหารโครงการเปน
จํานวน 11.01 ลานบาท 

งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 
เนื่องจากงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมจัดทําขึ้นโดยมีสมมติฐานที่วา SEAN มีสถานะเปนบริษัทยอย

ของบริษัทตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนมา สงผลใหในป 2554 บริษัทสามารถรับรูรายไดคาบริหาร
โครงการ XPCL ซึ่ง SEAN ไดรับการวาจางชวงจาก CK3 จํานวน 8.95 ลานบาทได 

ดังนั้น ในงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทจึงสามารถรับรูรายไดของ SEAN จากสัญญาบริหาร
โครงการของ XPCL ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (จากวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 
2555) จํานวนรวมทั้งสิ้น 15.46 ลานบาทเพิ่มเติมจากที่ไดมีการแสดงไวในงบการเงินรวมของบริษัท ดังนั้น ในงบ
เสมือนงบกําไรขาดทุนรวมในป 2555 บริษัทจึงมีรายไดจากบริหารโครงการทั้งสิ้นเทากับ 45.29 ลานบาท 

(ฉ) รายไดอ่ืน 
รายไดอื่นที่สําคัญๆสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 
(1) กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
งบการเงินรวม 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทเกิดจากการรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจาก NN2 เปน

หลัก เนื่องจาก อัตราคาไฟฟา PE ของ NN2 ที่จําหนายใหกับ กฟผ. มีการกําหนดอัตราคาไฟฟาออกเปน 2 สวน 
โดยสวนหน่ึงรับเปนเงินบาท อีกสวนหน่ึงรับเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังเกิดจากการแปลงคาเงินกูสกุล
ดอลลารสหรัฐฯของ NN2 อีกดวย และเนื่องจากในป 2554 SEAN ซึ่งเปนบริษัทใหญของ NN2 ยังไมไดมีสถานะ

                                                 
3  ในชวงที่ CK เร่ิมตนพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีนั้น CK ยังไมมีการจัดตั้ง XPCL ดังนั้น ในชวงแรก CK จึงไดจาง SEAN เปน

ผูดําเนินการศึกษา บริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําดังกลาว เนื่องจาก SEAN มีประสบการณในการดําเนินการ
กอสรางและบริหารเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 มาแลวโดย CK และ SEAN ไดทําสัญญาจางบริหารงานโดยมีระยะเวลาของ
สัญญา 6 เดือน เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 หรือจนกวาการกอสรางจะเริ่มดําเนินการ แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอนและมีการจาย
คาตอบแทนใหเดือนละ 500,000 บาท (ไมรวมงานสวนเพิ่มที่อาจจะมีการตกลงกันในภายหลัง) และตอมามีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุด
ของสัญญาเดิมมีกําหนด 6 เดือน มาเปน สิ้นสุดเมื่อ (1) วันสุดทายของการเบิกเงินกูของโครงการ หรือ (2) วันที่มีการเปลี่ยนสัญญานี้เปน
คูสัญญาใหมจาก CK มาเปน XPCL แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน 
ทั้งนี้ เมื่อ CK ไดจัดตั้ง XPCL ขึ้น จึงไดมีการเปลี่ยนคูสัญญาของ SEAN จาก CK มาเปน XPCL แลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 
จนกระทั่งถึงวันครบกําหนด 1 ปหลังจากวันที่ XPCL เร่ิมใหบริการเชิงพาณิชย โดยมีคาตอบแทนเดือนละ 3.65 ลานบาท (ไมรวมงานสวน
เพิ่มที่อาจจะมีการตกลงกันในภายหลัง) 
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เปนบริษัทยอยของบริษัท จึงยังไมมีการรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจาก NN2 เขามาในงบการเงินรวม
ของบริษัท และในป 2555 บริษัทไดรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของ NN2 จํานวนเทากับ 30.48 ลานบาท ซึ่ง
เปนกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของ NN2 ที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเปนวันที่ SEAN มีสถานะ
เปนบริษัทยอยของบริษัทแลว จนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีเทานั้น 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 191.91 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการแข็งคา
ขึ้นของเงินบาทสงผลใหหนี้สินในสกุลดอลลารสหรัฐฯมีคาลดลงเมื่อแปลงคาเปนเงินบาทเปนหลัก 

งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยสมมติฐานในการจัดทํางบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมวา SEAN มี

สถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนมา ดังนั้น ในงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม
ของบริษัทป 2554 จึงสามารถรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของ NN2 ไดตลอดทั้งป อยางไรก็ตามในป 2554 
NN2 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 209.95 ลานบาท ซึ่งแยกไปบันทึกตางหากในสวนของคาใชจายใน
การบริหาร  

ในป 2555 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมเทากับ 172.09 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากงบการเงินรวมเปนจํานวน 141.61 ลานบาท โดยเกิดจากการรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของ NN2 ที่
เกิดขึ้นระหวางวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเปนชวงเวลากอนที่ SEAN จะมีสถานะเปน
บริษัทยอยของบริษัทงบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวของบริษัทจึงไมไดรวมกําไรดังกลาว
ไวในงบการเงินรวม 

(2) ดอกเบี้ยรับ 
งบการเงินรวม 
ในป 2554 บริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ยรับเปนจํานวน 0.64 ลานบาท ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก

ธนาคารที่มีภาระผูกพันของบริษัททั้งหมด เนื่องจากในปดังกลาวยังไมไดมีการรับรูรายไดจากบริษัทยอยใดๆ 
ตอมาในป 2555 และไตรมาส 1 ป 2446 บริษัทมีรายไดดอกเบี้ยรับตามงบการเงินรวมของบริษัทจํานวน 5.08 ลาน
บาท และ 2.43 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนดอกเบี้ยรับที่ไดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันของ 
NN2 และเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัท 

งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 
ในป 2554 และ 2555 บริษัทมีรายไดดอกเบี้ยรับจํานวน 1.10 ลานบาท และ 6.20 ลานบาท โดยรายได

ดอกเบี้ยรับในงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทในป 2554 เพิ่มขึ้นจากยอดรายไดอื่นในงบการเงินรวมที่
ผานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก ในการจัดทํางบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมมีสมมติฐานวา บริษัทได
ถือหุน SEAN รอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนั้น 
บริษัทจึงสามารถรับรูรายไดจากดอกเบี้ยรับจาก SEAN ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 
ซึ่งเปนชวงกอนที่ SEAN จะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทและบริษัทสามารถรับรูรายไดดอกเบี้ยรับของ 
SEAN เขามาในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท 

สําหรับรายไดดอกเบี้ยรับในงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมในป 2555 เพิ่มขึ้นจากยอดรายไดดอกเบี้ยรับ
ในงบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมจัดทําขึ้นโดยมี
สมมติฐานที่วา BKC และ BIC มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนมา ดังนั้น 
ในป 2555 บริษัทจึงสามารถรับรูรายไดดอกเบี้ยรับของ BKC ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 26 มิถุนายน 2555 (จากวันที่ 1 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)   
 

สวนที่ 2 หนาที่ 222 

มกราคม 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2555) ซึ่งเปนวันที่ BKC มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทเพิ่มเติมจากที่ไดมี
การแสดงไวในงบการเงินรวมของบริษัทได 

 
12.2.2.2 ตนทุนขายไฟฟา 
งบการเงินรวม 
ตนทุนขายไฟฟา ประกอบดวย คาสัมปทาน คาธรรมเนียมตามสัญญาบริการ คาดําเนินการและซอม

บํารุงโรงไฟฟา และคาเสื่อมราคา ตามที่ไดกลาวมาแลวในสวนของรายได เนื่องจากในป 2554 SEAN ยังไมได
เปนบริษัทยอยของบริษัทจึงยังไมมีการรับรูรายไดจากงบการเงินรวมของ SEAN เขามาในงบกําไรขาดทุนรวม
ของบริษัท ซึ่งหมายถึงยังไมมีการรับรูตนทุนขายจากงบการเงินรวมของ SEAN ดวย 

ในป 2555 บริษัทรับรูตนทุนขายไฟฟาจากพลังน้ําของ SEAN ซึ่งเกิดจาก NN2 ที่เปนบริษัทยอยของ 
SEAN มาตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 จนกระทั่งสิ้นสุดงวดบัญชี และรับรูตนทุนขายไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยจาก BKC ต้ังแตวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ซึ่งเปนวันแรกที่ BKC เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย จนกระทั่ง
สิ้นสุดงวดบัญชี โดยในป 2555 บริษัทมีตนทุนขายไฟฟารวมคาเสื่อมราคาและคาสิทธิในการผลิตไฟฟาตัด
จําหนายในงบการเงินรวมของบริษัทเทากับ 1,441.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.36 ของรายไดจากการขายไฟฟา
รวม 

บริษัทมีตนทุนขายไฟฟารวมคาเสื่อมราคาและคาสิทธิในการผลิตไฟฟาตัดจําหนายในไตรมาส 1 ป 
2556 เทากับ 539.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.77 ของรายไดจากการจําหนายไฟฟารวม 

โครงสรางตนทุนขายไฟฟาของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้  
รายการ งบการเงินรวม งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 

2554 2555 1Q/2556 2554 2555 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ตนทนุขายไฟฟา                   
คาสัมปทาน - - 83.09 5.77 32.73 6.01 129.7 8.36 131.03 6.05 
คาธรรมเนียมตามสัญญาบริการ - - 16.67 1.16 6.25 1.15 25.00 1.61 25.00 1.16 
คาดําเนนิการและซอมบํารุงโรงไฟฟา - - 286.5 19.88 99.11 18.19 200.14 12.91 411.41 19.01 
คาไฟฟา - - 0.30 0.02 5.73 1.05 - - 0.30 0.01 

รวมตนทนุขายไฟฟา (ก) (ไมรวมคาเสื่อมราคาและ
คาสิทธิในการผลิตไฟฟาตัดจําหนาย) 

- - 386.56 26.83 143.82 26.40 354.84 22.88 567.74 26.23 

คาเส่ือมราคา - - 732.18 50.80 272.05 50.89 823.52 53.10 1,087.59 50.25 

รวมตนทนุขายไฟฟา (ข) (รวมคาเสื่อมราคาแตไม
รวมคาสิทธิในการผลิตไฟฟาตัดจําหนาย) 

- - 1,118.74 77.63 415.87 77.29 1,178.36 75.98 1,655.33 76.48 

คาสิทธิในการผลิตไฟฟาตดัจําหนาย - - 322.46 22.37 123.72 22.71 372.42 24.02 508.89 23.51 

รวมตนทนุขายไฟฟา (ค) (รวมคาเสื่อมราคาและคา
สิทธิในการผลิตไฟฟาตัดจําหนาย) 

- - 1,441.20 100.00 539.59 100.00 1,550.78 100.00 2,164.22 100.00 

สัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขาย 
รอยละของตนทุนขายไฟฟา (ก) ตอรายไดจากการ
ขายไฟฟา 

- 15.39 14.33 9.09 14.50 

รอยละของตนทุนขายไฟฟา (ข) ตอรายไดจากการ
ขายไฟฟา 

- 44.53 41.44 30.19 42.27 

รอยละของตนทุนขายไฟฟา (ค) ตอรายไดจากการ
ขายไฟฟา 

- 57.36 53.77 39.73 55.26 
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งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 
บริษัทมีตนทุนขายไฟฟารวมคาเสื่อมราคาและคาสิทธิในการผลิตไฟฟาตัดจําหนายในป 2554 และ 2555 

เทากับ 1,550.78 ลานบาท และ 2,164.22 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 39.56 ทั้งนี้ เนื่องจากในป 
2554 NN2 ไดเปดดําเนินการในระยะแรก (IOD) มาตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2554 หรือมีระยะเวลาผลิตและจําหนาย
ไฟฟาในป 2554 เปนระยะเวลา 9 เดือน ตนทุนขายไฟฟาตามงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมจึงสะทอนตนทุน
ในชวง 9 เดือนดังกลาว เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนขายไฟฟาในป 2555 ซึ่งเปดดําเนินงานเต็มปจึงมีคานอยกวา 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดสวนของตนทุนขายไฟฟารวมคาเสื่อมราคาและคาสิทธิในการผลิตไฟฟาตัดจําหนาย
ตอรายไดจากการขายไฟฟารวมจะพบวาในป 2554 และ 2555 บริษัทมีสัดสวนของตนทุนขายไฟฟาตอรายไดจาก
การขายไฟฟารวมเทากับรอยละ 39.73 และรอยละ 55.26 ตามลําดับ เนื่องจาก ในป 2554 เปนปที่มีปริมาณน้ําฝน
มากปริมาณน้ําจึงไหลเขาเขื่อนมาก ทําใหสามารถผลิตและจําหนายไฟฟาไดมาก NN2 จึงมีรายไดจากการขายมาก 
ในขณะที่ตนทุนขายไฟฟาสวนใหญเปนตนทุนคงที่ (Fixed Costs) จึงมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนที่นอยกวา
ยอดขายมากสงผลใหสัดสวนของตนทุนขายไฟฟาตอรายไดจากการขายไฟฟารวมในป 2554 มีคาคอนขางต่ํา 
ในทางกลับกันในป 2555 เปนปที่มีปริมาณน้ําฝนนอยสงผลใหบริษัทสามารถผลิตไฟฟาไดตํ่ากวาปริมาณ
เปาหมายที่ไดตกลงกัน ในขณะที่ตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคงที่ก็ไมไดลดลงตามกําลังการผลิตที่ลดลง สัดสวน
ของตนทุนขายไฟฟาตอรายไดจากการขายไฟฟารวมในป 2555 จึงมีคาสูงขึ้น 

 
12.2.2.3 กําไรขั้นตนแยกตามสวนงาน 
งบการเงินรวม 

รายการ 

งบการเงินรวม (ลานบาท) 
2554 2555 

โรงไฟฟา 
พลังน้ํา 

โรงไฟฟา 
พลังงาน 

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟา 
พลังความ 
รอนรวม 

บริษัท 
รวม 
ทั้งส้ิน 

โรงไฟฟา 
พลังน้ํา 

โรงไฟฟา 
พลังงาน 

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟา 
พลังความ 
รอนรวม 

บริษัท 
รวม 
ทั้งส้ิน 

รายไดจากการขายไฟฟา - - - - - 2,447.77 64.69 - - 2,512.46 
ตนทุนขายรวมคาสิทธิตัดจําหนาย - - - - - 1,415.70 25.51 - - 1,441.21 
กําไรขั้นตน - - - - - 1,032.07 39.18 - - 1,071.25 
อัตรากาํไรขั้นตน (รอยละ) N/A N/A N/A N/A N/A 42.16 60.57 N/A N/A 42.64 

เนื่องจากในป 2554 บริษัทยังไมมีบริษัทยอยจึงยังไมมีการรับรูรายไดจากงบการเงินรวมของบริษัทยอย
เขามาในงบการเงินรวมของบริษัทในปดังกลาว ในป 2555 บริษัทมีกําไรขั้นต้ันตามงบการเงินรวมเทากับ 
1,071.25 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยรวมเทากับรอยละ 42.64 ของรายไดรวม ประกอบดวยกําไร
ขั้นตนจากโรงไฟฟาพลังน้ําจํานวน 1,032.07 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 42.16 ของรายไดจากการ
ขายไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ํา และกําไรขั้นตนจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 39.18 ลานบาท คิดเปน
อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 60.57 ของรายไดจากการขายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

รายการ 

งบการเงินรวม (ลานบาท) 
1Q/2556 

โรงไฟฟา 
พลังน้ํา 

โรงไฟฟา 
พลังงาน 

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟา 
พลังความ 
รอนรวม 

บริษัท 
รวม 
ทั้งส้ิน 

รายไดจากการขายไฟฟา 961.45 42.14 - - 1,003.59 
ตนทุนขายรวมคาสิทธิตัดจําหนาย 523.79 15.81 - - 539.60 
กําไรขั้นตน 437.66 26.33 - - 463.99 
อัตรากาํไรขั้นตน (รอยละ) 45.52 62.48 N/A N/A 46.23 
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ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีกําไรขั้นตั้นตามงบการเงินรวมเทากับ 463.99 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไร
ขั้นตนเฉลี่ยรวมเทากับรอยละ 46.23 ของรายไดรวม ประกอบดวยกําไรขั้นตนจากโรงไฟฟาพลังน้ําจํานวน 437.66 
ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 45.52 ของรายไดจากการขายไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ํา และกําไร
ขั้นตนจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 26.33 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 62.48 ของรายได
จากการขายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 

รายการ 

งบเสมือนงบกาํไรขาดทุนรวม (ลานบาท) 
2554 2555 

โรงไฟฟา 
พลังน้ํา 

โรงไฟฟา 
พลังงาน 

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟา 
พลังความ 
รอนรวม 

บริษัท 
รวม 
ทั้งส้ิน 

โรงไฟฟา 
พลังน้ํา 

โรงไฟฟา 
พลังงาน 

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟา 
พลังความ 
รอนรวม 

บริษัท 
รวม 
ทั้งส้ิน 

รายไดจากการขายไฟฟา 3,903.21 - - - 3,903.21 3,851.75 64.69 - - 3,916.44 
ตนทุนขายรวมคาสิทธิตัดจําหนาย 1,550.77 - - - 1,550.77 2,138.84 25.38 - - 2,164.22 
กําไรขั้นตน 2,352.44 - - - 2,352.44 1,712.91 39.31 - - 1,752.22 
อัตรากาํไรขั้นตน (รอยละ) 60.27 N/A N/A N/A 60.27 44.47 60.77 N/A N/A 44.74 

จากงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมพบวาอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยรวมในป 2555 มีคาเทากับรอยละ 44.74 
ของรายไดจากการขายไฟฟารวม  ลดลงจากอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยรวมในป 2554 ที่รอยละ 60.27 
ของรายไดจากการขายไฟฟารวมคอนขางมาก เปนผลมาจากการลดลงของอัตรากําไรขั้นตนจากการดําเนินการ
โรงไฟฟาพลังน้ําเปนหลัก เนื่องจาก ในปในป 2554 เปนปที่มปีริมาณน้ําฝนมากปริมาณน้ําจึงไหลเขาเขื่อนมาก ทํา
ใหสามารถผลิตและจําหนายไฟฟาไดมาก NN2 ในขณะที่ตนทุนขายไฟฟาสวนใหญเปนตนทุนคงที่ (Fixed Costs) 
จึงมีการเปลี่ยนแปลงของตนทุนขายในสัดสวนที่นอยกวายอดขายมากสงผลใหสัดสวนของตนทุนขายไฟฟาตอ
รายไดจากการขายไฟฟารวมในป 2554 มีคาคอนขางต่ํา ในทางกลับกันในป 2555 เปนปที่มีปริมาณน้ําฝนนอย ทํา
ใหสามารถผลิตและจําหนายไฟฟาไดนอย ในขณะที่ตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคงที่ก็ไมไดลดลงตามกําลังการ
ผลิตที่ลดลง สัดสวนของตนทุนขายไฟฟาตอรายไดจากการขายไฟฟารวมในป 2555 จึงมีคาสูงขึ้น 

 
12.2.2.4 คาใชจายในการบริหาร 
งบการเงินรวม 
คาใชจายในการบริหาร สวนใหญประกอบดวย เงินเดือนและโบนัส คาประกันภัย คาธรรมเนียมวิชาชีพ 

และคาเสื่อมราคา โดยในป 2554 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 2.82 ลานบาท แตในป 2555 คาใชจายใน
การบริหารของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมากมาอยูที่ 195.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.60 ของรายไดรวม การเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญของคาใชจายในการบริหารในป 2555 เกิดจากการรับรูคาใชจายในการบริหารจากงบการเงินของ 
SEAN ซึ่งเขามามีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท ต้ังแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เปนตนมา  

บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ป 2556 เปนจํานวน 91.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
7.58 ของรายไดรวม 

โครงสรางของคาใชจายในการบริหารของบริษัทสามารถสรุปได ดังนี้ 
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รายการ 

งบการเงินรวม งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 

2554 2555 1Q/2556 2554 2555 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

คาใชจายในการบริหาร           
-   คาประกันภัย - - 59.89 30.56 21.64 23.60 51.23 21.04 88.12  28.50 
-   คาตอบแทนผูบริหาร - - 37.75 19.26 4.34 4.73 57.36 23.56 50.77  16.43 
-   เงินเดือนและโบนัส - - 21.71 11.09 18.69 20.38 31.31 12.86 45.96  14.87 
-    คาธรรมเนียมวิชาชพี 2.19 77.66 17.83 9.10 8.66 9.44 12.07 4.96 25.40  8.22 
-   คาเส่ือมราคา 0.01 0.35 13.59 6.93 5.17 5.64 16.38 6.73 20.79  6.73 
-   คาใชจายเกี่ยวกับสํานักงาน - - 6.76 3.45 4.61 5.03 7.54 3.10 10.13  3.28 
-   คาจางบริหาร 0.32 11.35 0.63 0.32 0.63 0.69 0.32 0.13 2.83  0.92 
-   อื่นๆ 0.30 10.64 37.82 19.30 27.97 30.50 67.28 27.62 65.10  21.05 

คาใชจายในการบริหาร 2.82 100.00 195.98 100.00 91.71 100.00 243.49 100.00 309.10 100.00 

รอยละของคาใชจายบริหารตอรายไดรวม 440.63 7.60 7.58 6.22 7.46 

งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 
จากงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมพบวา บริษัทมีคาใชจายในการบริหารในป 2554 และ 2555 เทากับ 

243.49 ลานบาท และ 309.10 ลานบาท ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารในป 2555 มีมูลคามากกวาคาใชจาย
ดังกลาวในป 2554 คิดเปนรอยละ 26.95 เนื่องจากในป 2554 NN2 มีการผลิตและจําหนายไฟฟาเพียงประมาณ 9 
เดือน แตในป 2555 มีการผลิตและจําหนายไฟฟาตลอดทั้งปเปนระยะเวลา 12 เดือน อีกทั้งบริษัทยังมีการรับรู
คาใชจายในการบริหารของ BKC ซึ่งเขามาเปนบริษัทยอยของบริษัทในปดังกลาวดวย 

บริษัทมีสัดสวนของคาใชจายบริหารตอรายไดรวมเทากับรอยละ 6.22 และรอยละ 7.46 ตามลําดับ 
เนื่องจาก ในป 2554 เปนปที่มีปริมาณน้ําฝนมากสามารถผลิตไฟฟาไดมากทําใหมีรายไดรวมมาก ในขณะที่
คาใชจายในการบริหารสวนใหญเปนตนทุนคงที่ (Fixed Costs) จึงมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนที่นอยกวารายได
รวมมากสงผลใหสัดสวนของคาใชจายบริหารตอรายไดรวมในป 2554 มีคาคอนขางต่ํา ในทางกลับกันในป 2555 
เปนปที่มีปริมาณน้ําฝนนอยสงผลใหบริษัทสามารถผลิตไฟฟาไดตํ่ากวาปริมาณเปาหมายที่ไดตกลงกัน ในขณะที่
ตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคงที่ก็ไมไดลดลงตามการผลิตที่ลดลง สัดสวนของคาใชจายบริหารตอรายไดรวมใน
ป 2555 จึงมีคาสูงขึ้น 

 
12.2.2.5 คาสิทธิในการดําเนินการผลิตไฟฟาตัดจําหนาย 
งบการเงินรวม 
ในระหวางป 2554 ถึงสิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทซื้อหุนสามัญเดิมของ SEAN รวมเปน

จํานวนทั้งสิ้น 361.17 ลานหุน คิดเปนรอยละ 54.67 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของบริษัท โดยมีมูลคา
รวมกันทั้งสิ้น 9,029.22 ลานบาท สงผลให SEAN มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทและบริษัทมีหนาที่จะตอง
จัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เปนตนมา สงผลใหบริษัทตองบันทึกคาสิทธิในการผลิตและ
จําหนายไฟฟาเปนจํานวน 12,245.07 ลานบาท ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท โดยเปนสิทธิการ
ผลิตไฟฟาของบริษัทเทากับ 5,019.86 ลานบาท (ปนสวนตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน SEAN และ
สัดสวนการถือหุนของ SEAN ใน NN2 ตามลําดับ – Pro Rata Basis) และเปนสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานวจควบ
คุมในบริษัทยอยจํานวน 7,225.21 ลานบาท ทั้งนี้ สิทธิในการผลิตไฟฟาดังกลาวถือเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
ประเภทหนึ่งจึงตองมีการตัดจําหนายคาสิทธิดังกลาวตามอายุของสัมปทาน ในอัตราเทากับ 38.75 ลานบาทตอ
เดือน ดังนั้น ในป 2555 ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม บริษัทจึงบันทึกคาสิทธิในการผลิตและจําหนาย
ไฟฟาตัดจายเทากับ 310 ลานบาท 
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ตอมาในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญของ BKC จํานวน 2.34 ลานหุน คิดเปนรอย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BKC คิดเปนมูลคาการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 527.06 ลานบาท 
สงผลใหบริษัทตองบันทึกคาสิทธิในการผลิตไฟฟาเปนจํานวน 298.95 ลานบาท ทั้งนี้ สิทธิในการผลิตและ
จําหนายไฟฟาในสวนของ BKC มีการตัดจายแบบเสนตรงเปนระยะเวลา 10 ป หรือในอัตรา 2.49 ลานบาทตอ
เดือน สงผลใหในปดังกลาวมีการรับรูคามูลคาสิทธิในการผลิตและจําหนายไฟฟาตัดจายในสวนของ BKC 
เทากับ 12.46 ลานบาท 

ในไตรมาสที่ 1 บริษัทมีการตัดจําหนายคาสิทธิการผลิตไฟฟาจํานวน 123.72 ลานบาท โดยเปนคาสิทธิ
การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ําจํานวน 116.25 ลานบาท และเปนคาสิทธิการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยเทากับ 7.47 ลานบาท 

งบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวม 
ในการจัดทํางบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมมีสมมติฐานวา SEAN เปนบริษัทยอยของบริษัทมาตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม 2554 และ BKC และ BIC เปนบริษัทยอยของบริษัทมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยอาศัย
หลักการในการคํานวณมูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนสุทธิ โดยเปรียบเทียบมูลคาการซื้อขายหุนของ SEAN BKC 
และ BIC ที่เกิดขึ้นจริง แลวนําไปเปรียบเทียบกับมูลคาทางบัญชีของทั้ง 3 บริษัท ณ วันที่ดังกลาวตามสัดสวนหุน
ที่ซื้อขาย พบวา  

(1) ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทมีการบันทึกมูลคารวมของสิทธิการผลิตและจําหนายไฟฟาของ 
NN2 เปนจํานวนทั้งสิ้น 13,613.84 ลานบาท ซึ่งสูงกวาคาสิทธิการผลิตและจําหนายไฟฟาตามงบการเงินรวมของ
บริษัทที่ 12,245.07 ลานบาท เปนจํานวน 1,368.77 ลานบาท  

(2) ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทมีการบันทึกมูลคาของสิทธิการผลิตที่จําหนายไฟฟาของ BKC 
จํานวนทั้งสิ้น 296.06 ลานบาท ซึ่งต่ํากวาคาสิทธิการผลิตและจําหนายไฟฟาของ BKC ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทที่ 298.95 ลานบาท เปนจํานวน 2.89 ลานบาท  

(3) ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทบันทึกมูลคารวมของสิทธิการผลิตที่จําหนายไฟฟาของ BIC 
จํานวนทั้งสิ้น 646.52 ลานบาท โดยตามงบการเงินรวมในป 2555 ยังไมมีการรับรูคาสิทธิในการผลิตและ
จําหนายไฟฟาของ BIC  

ทั้งนี้ จากการตั้งสมมติฐานดังกลาวสงผลกระทบตองบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท ทําให
บริษัทตองบันทึกคาสิทธิในการผลิตและจําหนายไฟฟาตัดจําหนายเกินกวาความเปนจริงจํานวน 23.67 ลานบาท
ในป 2554 และ 31.46 ลานบาทในป 2555 ซึ่งสงผลกระทบตอกําไรสุทธิตามงบเสมือนงบกําไรขาดทุนรวมในป 
2554 และ 2555 ในจํานวนที่เทากัน 
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12.2.3  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
12.2.3.1 สินทรัพย 
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 45,153.88 

ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากจํานวน 6,495.06 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากเมื่อกลางป 
2554 ไดจัดตั้งบริษัท และทยอยซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยตางๆเขามา เริ่มจากการซื้อหุน SEAN เปนบริษัทรวม
ในป 2554 และซื้อเพิ่มเติมหุนสามัญของ SEAN และ BKC เปนบริษัทยอย และมี BIC เปนบริษัทรวมในป 2555 
ตามลําดับ สงผลใหในป 2555 บริษัทตองรับรูสินทรัพยของ SEAN และ BKC มาเขาในงบการเงินรวมของบริษัท 
จากเดิมที่มีเพียงการรับรูเงินลงทุนใน SEAN ตามสวนไดเสียเทานั้นในป 2554 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ไดแก การเพิ่มขึ้นของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟา และที่ดิน อาคารและอุปกรณเปนหลัก และ
ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 44,680.41 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 473.47 ลาน
บาท จากการลดลงของลูกหนี้การคา และการลดลงของเงินสดจากการชําระหนี้เปนหลัก 

สําหรับงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 49,192.02 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากยอดในงบการเงินรวมของบริษัทในงวดเดียวกันจํานวน 4,038.14 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการรับรู
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ รวมถึงสินทรัพยระหวางกอสรางของ BIC เขามาในการจัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะ
ทางการเงินรวมในป 2555 เปนหลัก และในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 48,584.12 ลานบาท 
ลดลงจากป 2555 จํานวน 607.90 ลานบาท เกิดจากการลดลงของมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนจากการตัดคาเสื่อม
ราคาและคาใชจายตัดจําหนายตามปกติ ประกอบกับการลดลงของลูกหนี้การคา และการลดลงของเงินสดจากการ
ชําระหนี้เปนหลัก 

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

• ลูกหนี้การคา 
งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายการ 
บริษัทที่เกิด
รายการ 

งบการเงินรวม 

2554 2555 1Q/2556 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ลูกหนี้คาไฟฟา SEAN(NN2) และ 
BKC 

- - 948.31 99.47 740.30 99.08 

ลูกหนี้คาบริหารโครงการ SEAN - - 4.04 0.42 3.93 0.52 

ลูกหนี้การคาอื่นๆ SEAN(NN2) และ 
BKC 

- - 1.01 0.11 2.92 0.40 

รวมลูกหนี้การคา  - - 953.36 100.00 747.15 100.00 

เนื่องจากในป 2554 บริษัทยังไมสามารถรับลูกหนี้การคาของ SEAN เขามาในงบการเงินรวมของบริษัท
ได เนื่องจาก ณ สิ้นป 2554 บริษัทถือหุนใน SEAN เพียงรอยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ 
SEAN อีกทั้ง บริษัทมิไดมีการประกอบกิจการเปนของตัวเองจึงไมมียอดลูกหนี้การคาในป 2554 จึงยังไมมีการ
บันทึกลูกหนี้การคาในงบการเงินรวมของบริษัทในปดังกลาว 

ตอมา ในป 2555 บริษัทเขาซื้อหุนสามัญเดิมของ SEAN เพิ่มเติมจนกระทั่ง ณ สิ้นป 2555 บริษัทถือหุน
ใน SEAN คิดเปนรอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN อีกทั้งยังไดซื้อหุนสามัญรอยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BKC สงผลให ในป 2555 บริษัทรับรูลูกหนี้การคาสุทธิของ 
SEAN และ BKC เขามาในงบการเงินรวมของบริษัท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดลูกหนี้การคา
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เปนจํานวนทั้งสิ้น 953.36 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย (1) ลูกหนี้คาไฟฟาจากการขายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ใหกับ กฟผ. และ กฟภ. เปนจํานวน 948.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.47 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด (2) 
ลูกหนี้คาบริหารโครงการจากการใหบริการบริหารโครงการของ XPCL จํานวน 4.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
0.42 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด และ (3) ลูกหนี้การคาอื่นๆซึ่งประกอบดวย ดอกเบี้ยธนาคารคางรับ และลูกหนี้
เงินทดรองจาย จํานวน 1.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.11 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด 

บริษัทมีลูกหนี้การคาในไตรมาส 1 ป 2556 จํานวน 747.15 ลานบาท ประกอบดวย ลูกหนี้คาไฟฟาจาก
การขายไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟาใหกับ กฟผ. และ กฟภ. เปนจํานวน 740.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.08
ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด ลูกหนี้คาบริหารโครงการจํานวน 3.93  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.52 ของยอด
ลูกหนี้การคาทั้งหมด และ ลูกหนี้การคาอื่นๆซึ่งประกอบดวย ดอกเบี้ยธนาคารคางรับ และลูกหนี้เงินทดรองจาย 
จํานวน 2.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.40 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด ลูกหนี้การคาในไตรมาส 1 ป 2556 ลดลง
จากยอดลูกหนี้การคาในป 2555 เนื่องจากในชวงสิ้นป 2555 NN2 มีการใชบัญชีสํารองไฟฟา PE และ SE ซึ่งไดมี
การบันทึกรายไดบางสวน และบันทึกลูกหนี้การคาในจํานวนที่เทากันไปแลวต้ังแตป 2554 อยางไรก็ตาม แมวา 
NN2 จะมีการใชบัญชีสํารองไฟฟา PE และ SE มาตั้งแตชวงสิ้นป 2555 แตกระบวนการชําระเงินคาไฟฟาตาม
สัญญาสัมปทานจะใชเวลาประมาณ 2 เดือนนับจากวันที่สงใบแจงหนี้ใหกับ กฟผ. ดังนั้น การรับชําระเงินคาบัญชี
สํารองไฟฟา PE และ SE ที่ใชไปในชวงสิ้นป 2555 จึงเกิดขึ้นในไตรมาส 1 ป 2556 และสงผลใหยอดลูกหนี้
การคาลดลงในชวงดังกลาว  

ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบันลูกหนี้การคาทั้งหมดของบริษัทเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ กอปรกับ
ลูกหนี้รายใหญของบริษัท คือ กฟผ. และ กฟภ. ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐจึงยังไมมีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
เนื่ อ งจ าก  B I C  ยั ง ไม ได ดํ า เนิ นการ เชิ งพ าณิ ชย จึ ง ยั ง ไม มี ร า ยก ารลู กหนี้ ก า รค า  ดั งนั้ น 

การจัดทํางบเสมือนจึงไมสงผลกระทบตอยอดลูกหนี้การคาตามงบการเงินรวมแตประการใด 

• สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
งบการเงินรวม 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นประกอบดวย คาใชจายจายลวงหนาตางๆ คาประกันภัย คาใชจายเกี่ยวกับเงินกู 

ลูกหนี้สรรพากร และอะไหลและวัสดุคงคลัง โดยในป 2554 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเทากับ 
6.38 ลานบาท และ 45.97 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนอื่นในป 2555 เกิดจากการรับรู
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นของ SEAN และ BKC เขามาในงบการเงินรวมในป 2555 เปนหลัก ซึ่งไดแก  
(1) การรับรูคาประกันภัยเขื่อนน้ํางึม 2 และ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC คิดเปนมูลคารวม  
11.54 ลานบาท (2) การรับรูคาใชจายเกี่ยวกับเงินกูและ LG ของ NN2 โดยผานงบการเงินรวมของ SEAN คิดเปน
มูลคา 9.84 ลานบาท (3) การรับรูรายการลูกหนี้กรมสรรพากรจากการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มในการกอสราง
โครงการโรงไฟฟาของ BKC เปนจํานวน 5.14 ลานบาท และ (4) การรับรูรายการอะไหลและวัสดุคงคลังของ 
NN2 โดยผานงบการเงินรวมของ SEAN คิดเปนมูลคา 9.49 ลานบาท เปนหลัก 

บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นในไตรมาส 1 ป 2556 จํานวน 105.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 
จํานวน 59.57 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 129.58 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายจายลวงหนา
จากการตออายุประกันภัยของ NN2 ในชวงตนป 2556 สงผลใหคาใชจายจายลวงหนาของ NN2 มีมูลคาเพิ่มขึ้น
จากจํานวน 22.78 ลานบาทในป 2555 มาเปน 80.79 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2556 หรือเพิ่มขึ้นเทากับ 58.01 ลาน
บาท 
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งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเทากับ 45.97 ลานบาท แตจาก

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเทากับ 99.35 ลานบาท การ
เพิ่มขึ้นของยอดสินทรัพยหมุนเวียนอื่นตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจํานวน 53.38 ลานบาท เกิด
จากการรับรูการรับรูรายการลูกหนี้กรมสรรพากรจากการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มในการกอสรางโครงการโรงไฟฟา
ของ BIC เปนจํานวน 46.04 ลานบาท และรับรูรายการสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆของ BIC จํานวน 7.34 ลานบาท 

บริษัทมียอดสินทรัพยหมุนเวียนอื่นในไตรมาส 1 ป 2556 เทากับ 143.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 
เปนจํานวน 44.35 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลสุทธิของการเพิ่มขึ้นของคาใขจายจายลวงหนาจากการตออายุ
ประกันภัยของ NN2 จํานวน 58.01 ลานบาท และการลดลงของยอดลูกหนี้กรมสรรพากรจากการขอคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มในการกอสรางโครงการโรงไฟฟาของ BIC สงผลใหสินทรัพยอื่นของ BIC ลดลงจาก 53.38 ลาน
บาทในป 2555 เหลือเพียง 38.17 ลานบาท หรือลดลง 15.21 ลานบาท  

• เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 
งบการเงินรวม 
ในป 2554 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันจํานวน 161.40 ลานบาท ในสวนสินทรัพยหมุนเวียน

ซึ่งเปนเงินฝากเพื่อค้ําประกันเงินกูระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อนํามาชําระคาซื้อเงินลงทุนของ 
SEAN จาก CK ในปดังกลาว ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยดังกลาวไดปลดภาระผูกพันของเงินฝากดังกลาวใหกับบริษัท
แลวในเดือนพฤษภาคม 2555  

ในป 2555 และในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทรับรูรายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันจํานวน 
1,245.83 ลานบาท และ 1,230.76 ลานบาท ในสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียน ซึ่งเปนการรับรูรายการดังกลาวมา
จากงบการเงินรวมของ SEAN จากการที่ NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสํารอง
เงินสดเพื่อใชในการชําระหนี้สินในอนาคตซึ่งเปนไปตามสัญญาเงินกูที่มีกับสถาบันการเงินตางๆ และสํารองกรณี
มีการเรียกรองตามหนังสือค้ําประกันภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
เนื่องจาก BIC ไมมียอดเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน การจัดทํางบเสมือนจึงไมมีผลกระทบกับตัวเลข

ดังกลาวในงบการเงินรวม 

• เงินลงทุนในบริษัทรวม 
งบการเงินรวม 
ในป 2554 และ 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 6,324.01 ลานบาท และ 1,008.33 ลานบาท 

ตามลําดับ การลดลงอยางมีนัยสําคัญดังกลาวเกิดจากในป 2555 ไดมีการโอนเงินลงทุนในบริษัทรวมที่มีอยูเดิมใน
ป 2554 จํานวน 6,324.01 ลานบาทออกไป เนื่องจากในป 2555 บริษัทเขาถือหุนใน SEAN เกินกวารอยละ 50 
สงผลให SEAN เปลี่ยนสภาพจากการเปนบริษัทรวมกลายเปนบริษัทยอยแทน ในขณะเดียวกันในป 2555 บริษัท
ไดซื้อหุนสามัญในบริษัทรวมอีก 3 แหง คือ NRS BIC และ CRS ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียรวมกัน
ทั้งสิ้น 1,008.33 ลานบาทเขามาแทนที่ 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 1,383.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอดเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมในป 2555 เปนจํานวน 375.61 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 37.25 เนื่องจาก ใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2556 บริษัทซื้อเงินลงทุนใน BIC เพิ่มจาก BLDC สงผลใหบริษัทถือหุนใน BIC เพิ่มจากรอยละ 46 
มาเปนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BIC 
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งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทมียอดเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 1,008.33 ลานบาท 

แตจากงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 196.64 ลาน
บาท การลดลงของยอดเงินลงทุนในบริษัทรวมตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจํานวน 811.69 ลาน
บาท เกิดจากการโอนเงินลงทุนใน BIC (รอยละ 46 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ BIC) มูลคา 811.69 ลานบาท
ออกไป เนื่องจากสมมติฐานการจัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมที่กําหนดใหบริษัทถือหุนรอยละ 
65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BIC ต้ังแตวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนตนมา ดังนั้นในงบเสมือนงบ
แสดงฐานะทางการเงินรวม BIC จึงมีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัทมาตั้งแตวันดังกลาว 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมียอดเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 200.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.91 ลาน
บาท เนื่องจากการรับรูกําไรสะสมจากการดําเนินงานของบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท  

• สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟา 
งบการเงินรวม 
จากที่ไดกลาวมาแลวในสวนที่ 2 ขอ 12.2.2.5 คาสิทธิในการดําเนินการผลิตไฟฟาตัดจําหนาย โดยคา

สิทธิในการดําเนินการผลิตไฟฟาสุทธิในป 2555 จํานวน 12,221.56 ลานบาท เกิดจากการปนสวนมูลคาเงินลงทุน
ของบริษัทใน SEAN และ BKC ซึ่งเปนบริษัทยอยในสวนที่เกินกวามูลคาทางบัญชีของบริษัทดังกลาว ทั้งนี้ 
แบงเปนคาสิทธิในการดําเนินการผลิตไฟฟาสุทธิของ NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN จํานวน 11,935.07ลาน
บาท และคาสิทธิในการดําเนินการผลิตไฟฟาสุทธิของ BKC จํานวน 286.49 ลานบาท  

คาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาในไตรมาส 1 ป 2556 จํานวน 12,097.83 ลานบาท 
ประกอบดวยคาสิทธิในการดําเนินการผลิตไฟฟาสุทธิของ NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN จํานวน 11,818.82
ลานบาท และคาสิทธิในการดําเนินการผลิตไฟฟาสุทธิของ BKC จํานวน 279.01 ลานบาท ทั้งนี้ การลดลงของคา
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาในไตรมาส  1 ป 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดในป 2555 
เกิดจากการตัดจําหนายคาสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาตามปกติ 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทมีมูลคาสุทธิของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนาย

ไฟฟาเทากับ 12,221.56 ลานบาท แตจากงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีมูลคาสุทธิ
ของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาเทากับ 12,811.22 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของมูลคาสุทธิของสิทธิ
ในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจํานวน 659.66 ลานบาท 
เกิดจากการตั้งสมมติฐานในการจัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมที่กําหนดให บริษัทเขาซื้อหุน
สามัญของ BIC คิดเปนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BIC ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 คิด
เปนมูลคาการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,146.96 ลานบาท สงผลใหบริษัทตองบันทึกคาสิทธิในการผลิตไฟฟาในสวน
ของ BIC เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 659.66 ลานบาท 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีมูลคาสุทธิของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาเทากับ 
12,757.50 ลานบาท ลดลง 123.72 ลานบาท จากการตัดจําหนายคาสิทธิดังกลาวตามปกติ 
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• ตนทุนโครงการระหวางกอสราง 
งบการเงินรวม 
ในป 2555 บริษัทรับรูตนทุนโครงการระหวางกอสรางจํานวน 342.72 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาการลงทุน

เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการน้ําบาก ของ NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN ซึ่งไดเริ่มศึกษาโครงการ
ดังกลาวไปตั้งแตป 2550 เปนตนมา อยางไรก็ตาม เนื่องจาก ในป 2554 SEAN มีสถานะเปนเพียงบริษัทรวมของ
บริษัท จึงยังไมมีการรับรูรายการดังกลาวในงบการเงินรวมของบริษัทในปดังกลาว 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 บริษัทมียอดตนทุนโครงการระหวางกอสรางจํานวน 346.85 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากป 2555 เปนจํานวน 4.13 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.21 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยคางชําระซึ่งเกิด
จากเงินกูที่นํามาพัฒนาโครงการน้ําบาก 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทมีตนทุนโครงการระหวางกอสรางเทากับ 342.72 ลาน

บาท แตจากงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีตนทุนโครงการระหวางกอสรางเทากับ 
4,249.71 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของมูลคาสุทธิของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาตามงบเสมือนงบ
แสดงฐานะทางการเงินรวมจํานวน 3,906.99 ลานบาท เกิดจากการการรับรูโครงการกอสรางโรงไฟฟาของ BIC 
จํานวน 3,906.99 ลานบาทเขามาในงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีตนทุนโครงการระหวางกอสรางเทากับ 4,461.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน
จํานวน 211.50 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากความคืบหนาในการกอสรางของ BIC เปนหลัก 

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่อยูภายใตสัญญาสัมปทาน 
งบการเงินรวม 
ในป 2554 และ 2555 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณเทากับ 0.12 ลานบาท และ 918.68 ลานบาท 

ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของที่ดินอาคารอุปกรณในป 2555 เกิดจากการรับรูที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ BKC โดยมีมูลคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน
จํานวน เปนจํานวน 826.81 ลานบาท และการรับรูที่ดิน อาคารและอุปกรณของ NN2 ในสวนที่ไมไดอยูภายใต
สัญญาสัมปทานจํานวน 91.06 ลานบาทเขามาในงบการเงินรวมของบริษัทในปดังกลาว รวมกับที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณของบริษัทจํานวน 0.81 ลานบาท 

ในสวนของสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน เนื่องจากในป 2554 SEAN ยังไมไดมีสถานะเปนบริษัท
ยอยของบริษัทจึงยังไมมีการรับรูมูลคาสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานจากโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําของ NN2 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN แตประการใด ตอมาในป 2555 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนใน SEAN เพิ่มเติมทําให 
SEAN มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท ดังนั้นในป 2555 บริษัทจึงรับรูมูลคาสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน
จากโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําของ NN2 ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SEAN ซึ่งมีมูลคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
เทากับ 27,525.85 ลานบาทเขามาในงบการเงินรวมของบริษัท 

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่อยูภายใตสัญญาสัมปทานตามงบการเงินรวมสามารถ
จําแนกตามประเภทโรงไฟฟาของบริษัทได ดังนี้ 
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รายการ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ลานบาท) 
2554 2555 

โรงไฟฟา 
พลังน้ํา 

โรงไฟฟา 
พลังงาน 

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟา 
พลังความ 
รอนรวม 

บริษัท 
รวม 
ทั้งส้ิน 

โรงไฟฟา 
พลังน้ํา 

โรงไฟฟา 
พลังงาน 

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟา 
พลังความ 
รอนรวม 

บริษัท 
รวม 
ทั้งส้ิน 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - - - 0.12 0.12 91.06 826.81 - 0.81 918.68 
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน - - - - - 27,525.85 - - - 27,525.85 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 908.81 ลานบาท แบงออกเปนที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณของโรงไฟฟาพลังน้ํา จํานวน 87.85 ลานบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณของโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย จํานวน 819.48 ลานบาท และเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทจํานวน 1.48 ลานบาท 
และมีสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานของโรงไฟฟาพลังน้ํา จํานวน 27,262.78 ลานบาท ทั้งนี้ การลดลงของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยที่อยูภายใตสัญญาสัมปทานในชวงดังกลาวเกิดจากการตัดคาเสื่อมราคา
ตามปกต ิ

รายการ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ลานบาท) 
1Q/2556 

โรงไฟฟา 
พลังน้ํา 

โรงไฟฟา 
พลังงาน 

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟา 
พลังความ 
รอนรวม 

บริษัท 
รวม 
ทั้งส้ิน 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 87.85 819.48 - 1.48 908.81 
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน 27,262.78 - - - 27,262.78 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณเทากับ 918.68 ลานบาท แต

จากงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในชวงเดียวกัน บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณเทากับ 1,086.78 
ลานบาท การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจํานวน 168.11 
ลานบาท เกิดจากการการรับรูมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณของ BIC จํานวน 168.11 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
ที่ดินมูลคา 165.10 ลานบาท และสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา เครื่องตกแตงสํานักงาน และอุปกรณสํานักงานคิด
เปนมูลคารวมกันทั้งสิ้น 3.01 ลานบาทเขามาในงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 1,076.99 ลานบาท ลดลงจํานวน 9.79 
ลานบาท เกิดจากการตัดคาเสื่อมราคาตามปกติของที่ดิน อาคารและอุปกรณของ NN2 เปนหลัก 

สําหรับสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานไมไดรับผลกระทบจากการจัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะทาง
การเงินรวมของบริษัทในป 2555 และไตรมาส 1 ป 2556 แตประการใด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานในไตรมาส 1 ป 2556 เกิดจากการตัดคาเสื่อมราคาตามปกติ 

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่อยูภายใตสัญญาสัมปทานตามงบเสมือนงบแสดงฐานะ
ทางการเงินรวมสามารถจําแนกตามประเภทโรงไฟฟาของบริษัทได ดังนี้ 

รายการ 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงนิรวม (ลานบาท) 
2555 1Q/2556 

โรงไฟฟา 
พลังน้ํา 

โรงไฟฟา 
พลังงาน 

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟา 
พลังความ 
รอนรวม 

บริษัท 
รวม 
ทั้งส้ิน 

โรงไฟฟา 
พลังน้ํา 

โรงไฟฟา 
พลังงาน 

แสงอาทิตย 

โรงไฟฟา 
พลังความ 
รอนรวม 

บริษัท 
รวม 
ทั้งส้ิน 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 91.06 826.81 1/168.10 0.81 1,086.78 87.85 819.48 1/168.18 1.48 1,076.99 
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน 27,525.85 - - - 27,525.85 27,262.78 - - - 27,262.78 

หมายเหตุ: 1/ เนื่องจากปจจุบันโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC กอสรางยังไมแลวเสร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมีการบันทึกตนทุนโครงการระหวางกอสรางโครงการดังกลาวจํานวน 
3,906.99 ลานบาท ในป 2555 และ 4,114.36 ในไตรมาส 1 ป 2556 แยกเปนรายการตางหากจากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
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12.2.3.2 หนี้สินรวม 
ตามงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 22,881.12 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากจํานวน 6,433.90 ลานบาท ในป 2554 เนื่องจากในป 2555 บริษัทมีการกูยืมเงินระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาซื้อเงินลงทุนใน NRS BKC CRS และ BIC รวมทั้งบริษัทรับรูหน้ีสินของ SEAN 
และ BKC มาเขาในงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ ในป 2555 หน้ีสินที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญไดแก การเพิ่มขึ้น
ของเจาหนี้การคา และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนหลัก และบริษัทมีหน้ีสินรวมในไตรมาส 1 ป 2556 จํานวน 
22,155.96 ลานบาท ลดลงจากป 2555 เปนจํานวน 725.15 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการลดลงของหนี้สินทาง
การเงินสุทธิของบริษัทจํานวน 712.79 ลานบาทเปนหลัก  

บริษัทมีหนี้สินรวมตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 มีจํานวน 26,301.66 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากงบการเงินรวมของงวดเดียวกันเปนจํานวน 3,420.54 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรูหน้ีสิน
ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมของ BIC จํานวน 3,011.48 
ลานบาท และการบันทึกหนี้สินที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนจํานวน 335.27 ลานบาทจากการตั้งสมมติฐานในการ
จัดทํางบเสมือนงบการแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทที่กําหนดใหบริษัทเขาลงทุนใน BIC รอยละ 65 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BIC ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,146.96 
ลานบาท แตในความเปนจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไดดําเนินการชําระคาซื้อหุนสามัญของ BIC เปน
จํานวน 811.70 ลานบาทเทานั้น ดังนั้น เงินลงทุนในสวนที่ยังไมไดชําระจํานวน 335.27 ลานบาท จึงถูกต้ังเปน
เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน – บริษัทที่เกี่ยวของกัน นอกจากนี้ บริษัทมีหน้ีสินรวมในไตรมาส 1 ป 2556 จํานวน 
25,386.45 ลานบาท ลดลงจากป 2555 เปนจํานวน 915.21 ลานบาท จากการลดลงของหนี้สินทางการเงินสุทธิ
จํานวน 572.34 ลานบาท และการลดลงของเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน-บริษัทที่เกี่ยวของจํานวน 335.27 ลานบาท 
เปนหลัก  

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงหนี้สินที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

• เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
งบการเงินรวม 
เนื่องจากในป 2554 บริษัทยังไมสามารถรับรูเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นของ SEAN เขามาในงบการเงิน

รวมของบริษัทได เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทถือหุนใน SEAN เพียงรอยละ 38 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวของ SEAN ยอดเจาหนี้การคาในป 2554 จํานวน 1.86 ลานบาทจึงเปนรายการที่เกิดขึ้นจาก
บริษัทเอง ซึ่งประกอบดวย คาใชจายทางการเงินคางจายจํานวน 1.12 ลานบาทเปนหลัก 

ตอมา ในป 2555 บริษัทเขาซื้อหุนสามัญเดิมของ SEAN เพิ่มเติมจนกระทั่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
บริษัทถือหุนใน SEAN คิดเปนรอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN อีกทั้งยังไดซื้อหุน
สามัญรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BKC สงผลให ในป 2555 บริษัทตองรับรูเจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่นของ SEAN และ BKC เขามาในงบการเงินรวมของบริษัท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
บริษัทมียอดเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเปนจํานวนทั้งสิ้น 205.57 ลานบาท 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเทากับ 192.02 ลานบาท ประกอบดวยคา
เจาหนี้การคาและเจาหนี้คาโครงการ คาใชจายทางการเงินคางจาย คาใชจายคางจายอื่นๆ และเจาหนี้อื่นๆ จํานวน 
137.66 ลานบาท 10.71 ลานบาท 34.86 ลานบาท และ 8.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 71.69 รอยละ 5.58  
รอยละ 18.15 และรอยละ 4.58 ของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ตามลําดับ ทั้งนี้ การลดลงของเจาหนี้การคาและ
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เจาหนี้คาโครงการเกิดจากการลดลงของเจาหนี้คาภาคหลวงโดยในป 2555 บริษัทมียอดคางจายอยู 6 เดือน แตใน
ไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมียอดเจาหนี้ดังกลาวเหลือเพียง 3 เดือน การลดลงของคาใชจายทางการเงินคางจายเกิด
จากการตัดจําหนายตามปกติ การเพิ่มขึ้นของคาใชจายอื่นๆเกิดจาก คาใชจายเกี่ยวกับสินไหมทดแทนสวนแรก 
(Deductible) ที่ตองจายใหกับประกันภัย และคาใชจายคางจายเกี่ยวกับผลตอบแทนกรรมการในไตรมาส 1 ป 2555 
ของ SEAN และ NN2 เปนหลัก 

รายละเอียดของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2554 2555 1Q/2556 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้คาโครงการ - - 171.28 83.32 137.66 71.69 

คาใชจายทางการเงินคางจาย 1.12 60.22 13.78 6.70 10.71 5.58 

คาใชจายคางจายอื่นๆ 0.42 22.58 11.41 5.55 34.86 18.15 

เจาหนี้อ่ืนๆ 0.32 17.20 9.10 4.43 8.79 4.58 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 1.86 100.00 205.57 100.00 192.02 100.00 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

รายการ 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

2555 1Q/2556 

ลานบาท % ลานบาท % 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้คาโครงการ 231.13 85.11 207.57 77.67 
คาใชจายทางการเงินคางจาย 19.93 7.34 12.05 4.51 
คาใชจายคางจายอื่นๆ 11.41 4.20 38.08 14.25 
เจาหนี้อ่ืนๆ 9.10 3.35 9.55 3.57 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 271.57 100.00 267.25 100.00 

จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเทากับ 205.57 ลานบาท แต
จากงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเทากับ 271.57 ลาน
บาท การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจํานวน 66.00 ลาน
บาท เกิดจากการการรับรูมูลคาเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นของ BIC เขามาในงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงิน
รวม ซึ่งประกอบดวยเจาหนี้คากอสรางและคาโครงการมูลคา 59.85 ลานบาท และคาธรรมเนียมเงินกูคางจาย
จํานวน 6.15 ลานบาทเขามาในงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเทากับ 267.25 ลานบาท ประกอบดวยคา
เจาหนี้การคาและเจาหนี้คาโครงการ คาใชจายทางการเงินคางจาย คาใชจายคางจายอื่นๆ และเจาหนี้อื่นๆ จํานวน 
207.57 ลานบาท 12.05 ลานบาท 38.08 ลานบาท และ 9.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 77.67 รอยละ 4.51  
รอยละ 14.25 และ รอยละ 3.57 ของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ตามลําดับ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของเจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่นในแตละรายการของงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมมีสาเหตุเชนเดียวกับที่ไดกลาว
มาแลวในเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นของงบการเงินรวม 
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• เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน – บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน – บริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 3,166.41 

ลานบาท เนื่องจากในป 2554 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญเดิมของ SEAN จาก CK ทั้งหมดจํานวน 251,056,499 หุน
คิดเปนรอยละ 38 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN ในราคาหุนละ 25 บาท คิดเปนเงินจํานวน 
6,276.41 ลานบาท โดยในป 2554 บริษัทจายชําระคาหุนสวนหนึ่งเปนเงินสดจํานวน 3,110 ลานบาท และคงคาง
ชําระคาหุนกับ CK จํานวน 3,166.41 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทไดจายชําระคา
หุนคงคางดังกลาวใหกับ CK หมดแลวจนครบจํานวนแลวจึงไมมีรายการดังกลาวในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 และ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทไมมียอดเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน – บริษัทที่เกี่ยวของ

กัน แตจากงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน – บริษัทที่
เกี่ยวของกันเทากับ 335.27 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน – บริษัทที่เกี่ยวของกันตามงบ
เสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจํานวนดังกลาว เกิดจากการตั้งสมมติฐานในการจัดทํางบเสมือนงบแสดง
ฐานะทางการเงินรวมโดยถือเสมือนวาบริษัทเขาลงทุนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BIC 
ซึ่งคิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นจํานวน 1,146.96 ลานบาทมาตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แตในความเปนจริง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 บริษัทไดดําเนินการชําระคาซื้อหุนสามัญของ BIC เปนจํานวน 811.70 ลานบาทเทานั้น ดังนั้น 
เงินลงทุนในสวนที่ยังไมไดชําระจํานวน 335.27 ลานบาท จึงถูกตั้งเปนเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน – บริษัทที่
เกี่ยวของกัน 

และเนื่องจากบริษัทไดดําเนินการชําระคาหุนสามัญของ BIC ในสวนที่เหลือครบทั้งจํานวนแลวต้ังแต
วันที่ 2 มกราคม 2556 จึงไมมียอดเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน – บริษัทที่เกี่ยวของกันในงบเสมือนงบแสดงฐานะ
ทางการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

• หนี้สินทางการเงิน 
งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินรวมเทากับ 3,265.62 ลานบาท ซึ่งเปนเงินกูระยะ

สั้นของบริษัทเอง จากการที่บริษัทกูเงินระยะสั้นมาเพื่อชําระคาซื้อหุน SEAN จาก CK 
ตอมาในป 2555 บริษัทซื้อหุนสามัญเดิมของ SEAN เพิ่มเติมจาก BECL และ TEAM สงผลใหบริษัทถือ

หุนใน SEAN คิดเปนรอยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN ซึ่งเกินกวารอยละ 50 อีกทั้งใน
ปเดียวกัน บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญของ BKC คิดเปนรอยละ100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BKC 
บริษัทจึงรับรูหนี้สินของ SEAN และ BKC เขามาในงบการเงินรวมของบริษัท ไดแก เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินซึ่ง SEAN และ BKC กูยืมมาเพื่อกอสรางโครงการโรงไฟฟาของแตละบริษัท โดยเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินของบริษัททั้งสองแหงดังกลาวมีจํานวนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมกันทั้งสิ้นเปนจํานวน 
20,380.52 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนเงินกูที่ SEAN กูจาก CK BECL และ 
RATCH ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ SEAN ในขณะนั้น โดยเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวมี
จํานวนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนจํานวนทั้งสิ้น 341.91 ลานบาท อยางไรก็ตาม เงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 
1,829.25 ลานบาท เกิดจากการกูยืมเงินของบริษัทเพื่อเขาลงทุนในหุนสามัญของ NRS BKC CRS และ BIC ที่
เกิดขึ้นในปดังกลาวเปนหลัก 
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บริษัทมีหนี้สินทางการเงินในไตรมาส 1 ป 2556 เปนจํานวน 21,856.38 ลานบาท ลดลงจากป 2555 
เปนจํานวน 712.79 ลานบาท คิดเปนการลดลงรอยละ 3.16 การลดลงของหนี้สินทางการเงินของบริษัทในชวง
ดังกลาวเกิดจากผลสุทธิของชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 746.40 ลานบาท การชําระคืน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 341.91 ลานบาท และการกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อ
ซื้อเงินลงทุนใน BIC เพิ่มเติมจํานวน 374.91 ลานบาท เปนหลัก 

หนี้สินทางการเงินของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้ 

รายการ 

งบการเงินรวม งบเสมือน 

ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 มีนาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ 31 มีนาคม 2555 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สัญญาเชาทางการเงิน - - 17.49 0.08 18.10 0.08 17.49 0.07 18.10 0.07 

- หนี้สินตามสัญญาการเชาที่ถงึ
กําหนด 
ชําระภายในหนึ่งป 

- - 4.29 0.02 4.61 0.02 4.29 0.02 4.61 0.02 

- หนี้สินตามสัญญาการเชาทางเงิน – 
สุทธิ 
จากที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึง่ป 

- - 13.20 0.06 13.49 0.06 13.20 0.05 13.49 0.05 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,265.62 100.00 1,829.25 8.11 2,204.16 10.08 1,829.25 7.15 2,204.17 8.81 

- เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน 

3,265.62 100.00 1,829.25 8.11 2,204.16 10.08 1,829.25 7.15 2,204.17 8.81 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 20,380.52 90.31 19,634.12 89.84 23,392.00 91.44 22,786.04 91.11 

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที ่
ถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป 

- - 1,082.59 4.80 1,229.79 5.63 1,216.17 4.75 1,363.36 5.45 

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน –  
สุทธิจากที่ถึงกําหนดชาํระคืนภายในหนึง่ป 

- - 19,297.93 85.51 18,404.33 84.21 22,175.83 86.69 21,422.68 85.66 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 341.91 1.50 - - 341.91 1.34 - - 

- เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่
เกี่ยวของกัน 
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  
และดอกเบี้ยคางจาย 

- - 341.91 1.50 - - 341.91 1.34 - - 

รวมหนี้สินทางการเงิน 3,265.62 100.00 22,569.17 100.00 21,856.38 100.00 25,580.65 100.00 25,008.31 100.00 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินเทากับ 22,569.17 ลานบาท แตจาก

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีหนี้สินทางการเงินเทากับ 25,580.65 ลานบาท การ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินทางการเงินตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจํานวน 3,011.48 ลานบาท เกิดจากการ
การรับรูเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของ BIC จํานวน 3,011.48 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินกูยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งปจํานวน 133.58 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระในระยะเวลาเกินกวาหนึ่งปจํานวน 2,877.90 ลานบาทเขามาในงบเสมือนงบ
แสดงฐานะทางการเงินรวม 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีหนี้สินทางการเงินตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมเปน
จํานวน 25,008.31 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 572.34 ลานบาท การลดลงของหนี้สินทางการเงินของ
บริษัทในชวงดังกลาวเกิดจาก (1) การชําระคืนเงินกูระยะยาวของ NN2 และ BKC กูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจํานวน 746.40 ลานบาท (2) การชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 341.91 ลาน
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บาท สุทธิกับ (3) การกูยืมเงินเพิ่มเติมของ BIC เพื่อกอสรางโครงการจํานวน 140.44 ลานบาท และ (4) การกูเงิน
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อเงินลงทุนใน BIC เพิ่มเติมจํานวน 374.91 ลานบาท เปนหลัก 

• สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
งบการเงินรวม 
บริษัทและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน ซึ่ง

ภายใตนโยบายการบัญชีใหม บริษัทมีภาระผูกพันสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหพนักงานเมื่อออกจากงานตาม
ระเบียบของบริษัทและกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออก
จากงานของพนักงาน ซึ่งเดิมบริษัทรับรูภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ ทั้งนี้ภายใตมาตรฐานบัญชีฉบับดังกลาว 
บริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยวิธีคิดลดที่ประมาณไวโดย
ผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการคิดลดดังกลาว
ตองใชขอสมมติฐานหลายประการ โดยขอสมมติฐานที่สําคัญไดแก อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานดังกลาวจํานวน 1.63 ลานบาท และ 1.87 ลานบาท ตามลําดับ 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทมีสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเทากับ 1.63 

ลานบาท แตจากงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีสํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานเทากับ 1.87 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตามงบเสมือนงบแสดง
ฐานะทางการเงินรวมจํานวน 0.24 ลานบาท เกิดจากการการรับรูสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานใน
ของ BIC ทั้งจํานวน 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีรายการสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเทากับ 2.11 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 0.24 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการสํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานของ SEAN และ NN2 เปนหลัก 

• หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 
งบการเงินรวม 
หนี้สินระยะยาวอื่นเกิดจากการตั้งสํารองหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการที่ NN2 มีภาระที่จะตองชําระเงินคา

ไฟฟา EE คืนใหกับ กฟผ.  
ตามที่ไดกลาวมาแลวเกี่ยวกับการรับรูรายไดของคาไฟฟาวา ในทุกๆรอบระยะเวลา 10 ป บริษัทจะตอง

ชําระเงินรอยละ 25 ของรายไดจากการขายไฟฟา EE คืนใหกับ กฟผ. บริษัทจึงรับรูมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่จะตองชําระใหกับ กฟผ. ในทุกรอบวันสิ้นสุด 10 ปมาจนถึงวันสิ้นงวดบัญชีแลวบันทึกมูลคาปจจุบัน
ดังกลาวเปนหนี้สินระยะยาวอื่น ในป 2554 SEAN ยังไมไดมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทจึงยังไมสามารถ
รับรูหนี้สินในสวนนี้ของ SEAN เขามาในงบการเงินรวมของบริษัทในปดังกลาวได ตอมาในป 2555 บริษัทเขาถือ
หุนเกินกวากึ่งหนึ่งของ SEAN บริษัทจึงรับรูหน้ีสินดังกลาวของ SEAN ในป 2555 เปนจํานวน 93.61 ลานบาทเขา
มาในงบการเงินของบริษัท 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 บริษัทมียอดหนี้สินระยะยาวอื่น – กิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 95.38 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 1.77 ลานบาท ถึงแมวาในชวงดังกลาวจะไมมีการจําหนายไฟฟา EE เพิ่มเติม แตการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
ระยะยาวอื่น – กิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวเกิดจากการปรับมูลคาปจจุบันยอดหนี้สินระยะยาวจากสิ้นป 2555 มา
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เปนมูลคาปจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สงผลใหตองบันทึกมูลคาปจจุบันของหนี้สินดังกลาวเพิ่มขึ้น 1.77 
ลานบาท 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
รายการหนี้สินระยะยาวอื่น – กิจการที่เกี่ยวของกันเปนรายการที่เกิดจากการดําเนินงานของ NN2 ผาน

ทาง SEAN ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ดังนั้น การจัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมโดยการรวม 
BIC เขามาจึงไมไดสงผลกระทบตอรายการหนี้สินระยะยาวอื่น – กิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวแตอยางใด 

 
12.2.3.3 สวนของผูถือหุน 
งบการเงินรวม 
ตามงบการเงินรวมบริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 22,272.76 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจาก 61 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนนี้มีสาเหตุ
สําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจาก 100 ลานบาท มาเปน 9,200 ลานบาท และการ
เพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยหรือสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของ NN2 
และสวนของผูถือหุนสวนนอยของ SEAN จํานวน 13,053.21 ลานบาทเปนหลัก นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของสวน
ของผูถือหุนจํานวน 251.69 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2556 เกิดจากการรับรูกําไรสุทธิจํานวน 251.69 ลานบาท 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
ความแตกตางระหวางงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทในป 2555 เปรียบเทียบกับ 

งบการเงินรวมในปเดียวกันเกิดจากการปนสวนมูลคาทางบัญชีของ BIC มาเปนสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมและการรับรูมูลคาสิทธิในการดําเนินการผลิตไฟฟาในสวนของ BIC ที่เกิดจากการตั้งสมมติฐานใหบริษัท
ซื้อหุนสามัญในสัดสวนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BIC ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปน
หลัก นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนจํานวน 271.31 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2556 เกิดจากการรับรู
ผลประกอบการกําไรสุทธิของกลุมบริษัท และการปนสวนการเพิ่มทุนใน BIC ที่เปนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมกิจการของบริษัทยอยจํานวน 21.35 ลานบาท 

• ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 
งบการเงินรวม 
ในป 2554 และ 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งสิ้นจํานวน 100 ลานบาท และ 9,200 

ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวในป 2555 เนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท เปน 9,200 ลานบาท 
โดยการออกหุนสามัญจํานวน 910 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท แตในป 2554 ยังไมมีการเรียกชําระคา
หุน ตอมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวและผูถือหุนเดิมทุกรายไดชําระ
คาหุนทั้งจํานวนแลว 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีการปรับโครงสรางทุนใหม (1) โดยมีการลดทุนจดทะเบียนตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่มีมติใหลดทุนจดทะเบียนจาก 
จํานวน 6,133.30 ลานบาท โดยเปนลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงจํานวนดังกลาวใหแกผูถือหุนตามสัดสวน สงผลให
ทุนจดทะเบียนเดิมของบริษัทจํานวน 9,200 ลานบาท ลดลงเหลือเพียง 3,066.70 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 306.67 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  ซึ่งบริษัทดําเนินการจดทะเบียนลดทุนเรียบรอยแลวเมื่อ
วันที่ 11 มกราคม 2556 และ (2) ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 ได
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มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,066.70 ลานบาท เปน 4,600 ลานบาทโดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 153,330,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาทจําหนายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาหุนละ 
40.0006521880910 บาทและไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท 
สงผลใหทุนจดทะเบียนชําระแลวเดิมในป 2555 จํานวน 9,200 ลานบาท ถูกแบงออกเปน 2 สวนในไตรมาส 1 ป 
2556 โดยแบงเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 4,600 ลานบาท 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
การจัดทํางบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมไมสงผลกระทบตอมูลคาทุนจดทะเบียนและ 

เรียกชําระแลวของบริษัท 

• สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 
งบการเงินรวม 
ในป 2555 สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานวจควบคุมของบริษัทยอยจํานวน 13,053.21 ลานบาท เกิดจาก  

(1) การปนสวนมูลคาทางบัญชีของบริษัทยอยในสวนที่ไมใชสวนไดเสียของบริษัท ซึ่งประกอบดวยรอยละ 25 
ของมูลคาทางบัญชีของ NN2 และรอยละ 44 ของมูลคาทางบัญชีของ SEAN ซึ่งคิดเปนมูลคารวมกันทั้งสิ้น 
6,130.87 ลานบาท และ (2) การปนสวนสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาสุทธิในสวนที่มิไดเปนสวน
ไดเสียในบริษัท หรือสวนที่เปนของผูถือหุนสวนที่เหลือรอยละ 25 ใน NN2 และรอยละ 44 ใน SEAN ซึ่งมีมูลคา
รวมกันทั้งสิ้น 6,922.34 ลานบาท 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยจํานวน 13,212.01 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 158.80 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการปนสวนกําไรสุทธิสําหรับงวดในสวนที่
ไมไดเปนของบริษัททั้งจํานวน 

งบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
จากงบการเงินรวมของบริษัทในป 2555 บริษัทมีสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย

เทากับ 13,053.21 ลานบาท แตจากงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมในป 2555 บริษัทมีสวนของผูถือหุนที่
ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยเทากับ 13,670.81 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทยอยตามงบเสมือนงบแสดงฐานะทางการเงินรวมจํานวน 617.60 ลานบาท เกิดจากการการรับรู
การปนสวนรอยละ 35 ของมูลคาทางบัญชีของ BIC ในสวนที่ไมใชสวนไดเสียของบริษัทคิดเปนจํานวน 386.72 

ลานบาท และการปนสวนรอยละ 35 ของคาสิทธิในการดําเนินการผลิตไฟฟาในสวนของ BIC คิดเปนจํานวน 
230.88 ลานบาท 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยจํานวน 13,849.23 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 178.42 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการปนสวนกําไรสุทธิสําหรับงวดในสวนที่
ไมไดเปนของบริษัท และการปนสวนการเพิ่มทุนใน BIC ที่เปนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 21.35 
ลานบาท 
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12.2.4  สภาพคลองและอัตราสวนที่สําคัญ 

12.2.4.1 กระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด (หนวย: ลานบาท) 
งบการเงินรวม 

ป 2554 ป 2555 1Q/2556 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (79.91) 2,024.28 872.56 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (3,271.53) (7,683.27) (358.68) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 3,360.98 6,520.70 (788.81) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - (3.15) (0.52) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธ ิ 9.53 858.57 (275.45) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด - 9.53 868.10 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 9.53 868.10 592.65 

 
ในป 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากการดําเนินงานเปนจํานวน (79.91) ลานบาท เนื่องจาก 

บริษัทอยูในชวงเริ่มตนจัดตั้ง และเริ่มซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา โดยเริ่มจากการถือ
หุนใน SEAN จนกระทั่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทถือหุนใน SEAN คิดเปนรอยละ 38 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวของ SEAN เนื่องจาก บริษัทไดรับการจัดต้ังขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเพื่อลงทุนและถือหุนใน
บริษัทอื่น บริษัทจึงไมมีธุรกิจหลักเปนของตนเอง นอกจากนี้ ในป 2554 SEAN มีสถานะเปนบริษัทรวมของ
บริษัทเทานั้น บริษัทจึงยังไมสามารถรับรูรายไดจากการประกอบกิจการของ SEAN เพื่อจัดทํางบการเงินรวมได 
ในปดังกลาวบริษัทจึงมีรายไดจากดอกเบี้ยรับเปนจํานวน 0.64 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรจาก SEAN ซึ่งเปน
บริษัทรวมจํานวน 47.59 ลานบาท ในขณะที่บริษัทมีคาใชจายในการบริหารและคาใชจายทางการเงินรวมกัน
ทั้งสิ้นจํานวน 87.06 ลานบาท  บริษัทจึงมีผลขาดทุนในงวดปดังกลาวเปนจํานวน 38.83 ลานบาท ซึ่งเปนสาเหตุ
หลักของการมีกระแสเงินสดใชไปจากการดําเนินงานในปดังกลาว สําหรับกระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากการ
ลงทุนจํานวน (3,271.53) ลานบาท เกิดจากการที่บริษัทซื้อหุนสามัญของ SEAN จาก CK เปนหลัก และกระแสเงิน
สดไดมา(ใชไป)จากการจัดหาเงินจํานวน 3,360.98 ลานบาทก็เกิดจากการที่บริษัทกูเงินระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพื่อนํามาชําระคาซื้อหุน SEAN จาก CK ดังกลาวเปนหลัก 

ในป 2555 บริษัทดําเนินการซื้อหุนสามัญของ SEAN เพิ่มเติมจนกระทั่งถือหุนใน SEAN คิดเปนรอยละ 
56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ SEAN และซื้อหุนสามัญของ BKC คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวของ BKC สงผลใหบริษัทสามารถรับรูผลประกอบการกําไรสุทธิของบริษัททั้ง 2 
แหงเขามาในงบการเงินรวมของบริษัทได ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญสงผลใหในปดังกลาวบริษัทมีกระแสเงินสด
ไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงานเปนจํานวน 2,024.28 ลานบาท สวนกระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากการลงทุน 
จํ านวน  ( 7 ,683 .27 )  ล านบาท  นอกจากจะ เปนผลมาจากการซื้ อหุนสามัญของ  SEAN และ  BKC 
ซึ่งเปนบริษัทยอยตามที่ไดกลาวมาขางตน ในป 2555 บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทรวมอีกสามแหง คือ NRS 
CRS และ BIC เปนหลัก และกระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากการจัดหาเงินจํานวน 6,520.70 ลานบาท เกิดจากการ
การเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 9,100 ลานบาท หักลบกับ (1) การชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคารทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวสุทธิจํานวน 1,753.51 ลานบาท และ (2) ดอกเบี้ยจายจํานวน 825.79 ลานบาทเปนหลัก 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากการดําเนินการเทากับ 872.56 ลานบาทซึ่ง
เกิดจากการดําเนินงานปกติของบริษัท และมีกระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากการลงทุนจํานวน (358.68) ลานบาท 
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ซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนใน BIC เพิ่มเติมจาก BLDC และมีกระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากการกิจกรรมทางการ
เงินจํานวน (788.81) ลานบาท ซึ่งเกิดจากการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของ
เปนหลัก 

 
12.2.4.1 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

• อัตราสวนสภาพคลอง 
ในป 2554 และ 2555 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.03 เทา และ 0.54 เทา ตามลําดับ เนื่องจาก 

ในป 2554 บริษัทมี SEAN เปนบริษัทรวมเพียงแหงเดียวจึงยังไมมีการรับรูสินทรัพยและหนี้สินของ SEAN เขามา
ในงบการเงินรวมของบริษัท สงผลใหบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 170.94 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
รายการหลัก 2 รายการ คือ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 9.53 ลานบาท และเงินฝากธนาคารที่มีภาระ
ผูกพัน จํานวน 161.40 ลานบาท ในขณะที่ในปดังกลาวบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเปนจํานวน 6,433.90 ลานบาท 
ซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนใน SEAN จาก CK เปนหลัก ในป 2555 อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทมีคาสูงขึ้น
จากการรวมฐานะทางการเงินของ SEAN และ BIC เขามาในงบการเงินรวมของบริษัท อยางไรก็ตาม ในป 2555 
บริษัทยังคงมีการซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยเพิ่มเติมอีก 4 บริษัท ซึ่งบริษัทใชแหลงเงินทุนบางสวน
จากการกูยืมเงินระยะสั้นสงผลใหหน้ีสินหมุนเวียนในปดังกลาวยังมีมูลคาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพยหมุนเวียน 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.40 เทา ลดลงเล็กนอยจากป 2555 
เนื่องจากเงินสดของบริษัทลดลงจากการชําระเงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนหลัก 

• อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา 
เนื่องจากในป 2554 บริษัทยังไมสามารถรับรูรายไดของ SEAN เขามาในงบการเงินรวมของบริษัทได จึง

ยังไมมีการรับรูลูกหนี้การคาที่เกิดขึ้นจากรายไดดังกลาวเชนกัน ดังนั้น จึงไมสามารถคํานวณอัตราสวนหมุนเวียน
ลูกหนี้การคาในปดังกลาวได ในป 2555 บริษัทมีอัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาเทากับ 2.64 เทา หรือคิดเปน
ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 136.60 วัน  

การที่บริษัทมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยคอนขางนานมีสาเหตุหลักมาจาก (1) โดยปกติ NN2 จะไดรับ
ชําระเงินคาไฟฟาจาก กฟผ. ภายใน 30 วันนับจากวันที่นําสงใบแจงชําระเงินใหกับ กฟผ. อยางไรก็ตาม บริษัท
และ กฟผ. จะใชเวลาประมาณ 30 วันนับจากวันสิ้นเดือนของแตละเดือนเพื่อยืนยันตัวเลขการสงไฟฟาและคา
ไฟฟาที่จะตองมีการชําระระหวางกันกอนที่จะมีการสงใบแจงชําระเงินให กฟผ. ดังนั้น โดยปกติลูกหนี้การคาคง
คาง ณ วันสิ้นงวดบัญชีจึงประกอบดวยคาไฟฟาของ 2 เดือน คือ เดือนสิ้นงวดและเดือนกอนหนาเดือนสิ้นงวด 
และเนื่องจากในป 2555 NN2 มีการนําไฟฟาจาก PE Account และ SE Account มาใชในชวงเดือนธันวาคม จึง
สงผลใหยอดลูกหนี้การคาที่เกิดจากกระบวนการชําระเงินปกติดังกลาวมีมูลคาคอนขางสูงในป 2555 และ (2) สืบ
เนื่องมาจากในป 2554 ซึ่งเปนปที่มีปริมาณน้ําในเขื่อนมากสงผลใหสามารถผลิตไฟฟาไดมากกวาปกติ และในป
ดังกลาว NN2 สามารถผลิตไฟฟา PE และ SE ไดเกินกวาเปาหมายที่ตกลงกันไวกับ กฟผ. จึงเกิด PE Account และ 
SE Account ขึ้น และ NN2 มีการรับรูรายไดจากการเกิด PE Account และ SE Account บางสวนไปแลวในป
ดังกลาว (ตามวิธีการรับรูรายไดจากการเกิด PE Account และ SE Account ที่ไดกลาวมาแลวในสวนที่ 2  
ขอ 12.2.2.1 (1) การรับรูรายไดจากการจําหนายไฟฟา) แตเนื่องจาก กฟผ. จะยังไมมีการชําระคาไฟฟาในสวน
ดังกลาวใหกับ NN2 ในทันที แตจะมีการชําระเงินก็ตอเมื่อมีการเบิกใชบัญชี PE Account และ SE Account 
ดังกลาว ในป 2554 NN2 จึงตองตั้งลูกหนี้การคาใหกับการรับรูรายไดตามวิธีดังกลาวทั้งจํานวน และแมวา ในป 
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2555 NN2 จะมีการเบิกใช PE Account และ SE Account บางสวน แตก็เปนการเบิกใชในเดือนธันวาคมซึ่งยัง
ไมไดรับเงินในทันทีตองผานกระบวนการยืนยันเและสงใบแจงการชําระเงินกับ กฟผ. อีกประมาณ 60 วัน ดังนั้น 
ยอดลูกหนี้การคาที่เกิดขึ้นจากการรับรูรายไดบางสวนของ PE Account และ SE Account จากป 2554 จึงยังมียอด
คงคางเต็มจํานวนมาจนกระทั่งสิ้นป 2555 

สืนเนื่องจากเมื่อปลายป 2555 NN2 มีการใชบัญชีพลังงานสํารองซึ่งเกิดขึ้นในป 2554 เพื่อชดเชยการ
ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดไมครบตามปริมาณเปาหมาย และ กฟผ. ไดมีการชําระคาไฟฟาบัญชีสํารองดังกลาวใหกับ
บริษัทแลวในไตรมาส 1 ป 2556 ดังนั้น จึงตองมีการหักลบลูกหนี้การคาจากคาไฟฟาดังกลาวที่ไดมีการรับรูรายได
ไปแลวบางสวนแตยังไมมีการชําระเงินจริงที่เกิดขึ้นต้ังแตป 2554 ออก มูลคาของลูกหนี้การคาของบริษัทจึงมี
มูลคาลดลงเหลือ 747.15 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน 953.36 ลานบาท ในป 2555 
ดังนั้น อัตราการหมุนของลูกหนี้การคาในไตรมาส 1 ป 2556 จึงมีคาเทากับ 5.37 เทา หรือมีระยะเวลาการเรียกเก็บ
หนี้เฉลี่ยเทากับ 67 วัน ซึ่งดีกวาในชวงป 2555 คอนขางมาก   

• อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ 
เนื่องจากในป 2554 บริษัทยังไมสามารถรับรูตนทุนและคาใชจายของ SEAN เขามาในงบการเงินรวม

ของบริษัทได จึงยังไมมีการรับรูเจาหนี้การคาที่เกิดขึ้นจากตนทุนและคาใชจายดังกลาวเชนกัน ดังนั้น จึงไม
สามารถคํานวณอัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ในปดังกลาวได  

ในป 2555 และ ไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีอัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้เทากับ 7.01 เทา และ 11.24 เทา 
หรือคิดเปนระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 51.35 วัน และ 32.03 วัน ตามลําดับ 

• อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 
ในป 2554 และ 2555 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 105.18 เทา และ 1.03 เทา 

ตามลําดับ สัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนที่มีคาสูงในป 2554 เกิดจาก ในปดังกลาวบริษัทเพิ่งจัดตั้ง และเริ่ม
ดําเนินการซื้อเงินลงทุน SEAN โดยใชแหลงเงินทุนจากการกูยืมเปนหลัก นอกจากนี้ กระบวนการเพิ่มทุนจาก 100 
ลานบาท มาเปน 9,200 ลานบาทยังไมเสร็จสิ้น สงผลใหในปดังกลาวบริษัทมีหน้ีสินเปนจํานวน 6,433.90 ลาน
บาท ในขณะที่มีสวนของผูถือหุนสุทธิเพียง 61.17 ลานบาท ตอมาใน 2555 บริษัทไดดําเนินการเรียกชําระคาหุน
เพิ่มทุนจนครบถวน และบริษัทไดรับรูผลการดําเนินงาน สินทรัพย และหนี้สินของบริษัทยอยเขามาในงบการเงิน
รวมของบริษัท รวมถึงการรับรูมูลคาสิทธิในการผลิตและจําหนายไฟฟาที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนใน SEAN และ 
BKC สงผลใหบริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 22,272.76 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวมจํานวน 
22,881.12 ลานบาท อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนจึงมีคาลดลงจากอัตราสวนดังกลาวในป 2554 มาก 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.98 เทา ซึ่งการลดลงของ
อัตราสวนดังกลาวจากระดับ 1.03 เทาในป 2555 เกิดจากการที่บริษัทมีผลประกอบการกําไรอยางตอเนื่อง 
ประกอบกับการที่บริษัทสามารถชําระหนี้เงินกูยืมไดอยางตอเนื่อง 

• อัตราสวนความสามารถในการหากําไร 
เนื่องจากบริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่นจึงไมมีการดําเนินธุรกิจหลักดวยตนเอง 

และในป 2554 บริษัทยังไมสามารถรับรูผลการดําเนินงานของ SEAN เขามาในงบการเงินรวมของบริษัทได 
ดังนั้น ดังนั้น อัตราสวนความสามารถในการหากําไรซึ่งคํานวณไดในปดังกลาวจึงไมมีความหมายในเชิงวิเคราะห
มากนัก อยางไรก็ตาม ในป 2555 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของ SEAN และ BKC จนกระทั่งทั้งสองบริษัท
ดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท และสามารถรับรูผลประกอบการของบริษัทดังกลาวเขามาเปนสวน
หนึ่งในงบการเงินรวมของบริษัทได ทั้งนี้ ในป 2555 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตั้น อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทน
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ตอสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน เทากับ รอยละ42.64 รอยละ 4.35 รอยละ 0.25 และ 
รอยละ 0.50 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของบริษัท
มีคาคอนขางนอย เนื่องจากผลกระทบของการรับรูคาสิทธิในการผลิตและจําหนายไฟฟาซึ่งเปนสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตนสุทธิจํานวน 12,221.56 ลานบาทเขามาเปนสินทรัพยในแสดงฐานะทางการเงินรวม ซึ่งสงผลกระทบถึงสวน
ของผูถือหุนของบริษัทในจํานวนที่เทากันดวย 

ในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้ัน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 
และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน เทากับ รอยละ46.23 รอยละ 20.81 รอยละ 2.25 และ รอยละ 4.47 
ตามลําดับ บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนในไตรมาส  1 ป 2556 ใกลเคียงกับป 2555 อยางไรก็ตามอัตราสวน
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทมีกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสูงถึง 191.91 ลานบาท 

 
12.2.5  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท และบริษัทยอย ไดแก SEAN NN2 และ BKC มี
คาตอบแทนใหผูสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 3,012,500 บาท ประกอบดวยคาสอบบัญชีประจําป และคาสอบทาน 
งบการเงินทุกไตรมาส 
 ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีไมเปนบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันกับบริษัท 

 
12.2.6  ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต 

12.2.5.1 การเสนอขายหุนใหแกประชาชนเปนครั้งแรก 
ภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอีก 180 ลานหุน  

จากเดิม 920 ลานหุน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 มูลคาตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปน 1,100 ลานหุน หรือคิดเปน
รอยละ 16.16 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว ซึ่งจะมีผลทําใหอัตราสวนตางๆ ที่เปรียบเทียบ
กับสัดสวนของผูถือหุนหรือจํานวนหุนของบริษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากสวนของผูถือหุนและจํานวนหุนที่ใช
เปนฐานในการคํานวณเพิ่มขึ้น (Dilution Effect) เชน กําไรสุทธิตอหุน (Earnings per Share) อัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุน (Return on Equity) เปนตน ซึ่งผลกระทบดังกลาวหากคํานวณจากอัตราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุนสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งเทากับรอยละ 3.98 (คํานวณเต็มป – Annualized บนฐาน
สวนของผูถือหุนเฉพาะสวนที่เปนของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556) จะลดลงเหลือรอยละ 3.19 

อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาในระยะยาวบริษัทจะไดรับผลดีจากการเสนอขายหุนและนําหุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยครั้งนี้ โดยเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนแกประชาชนจะนําไปลงทุน และใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งบริษัทจะไดรับผลประโยชนอื่นๆ จากการเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย อาทิ ความคลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุน และภาพพจนที่ดีในการมีสถานภาพเปนบริษัทจด
ทะเบียนที่สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจมีความคลองตัวมากขึ้น เปนตน ซึ่งจะสงผลใหในอนาคตบริษัทจะมี
รายไดและกําไรสุทธิที่เพ่ิมสูงขึ้น ชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวได 
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13 ขอมูลอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

13.1 ขอเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและสปป.ลาว 
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในธุรกิจอื่น (Holding Company) และเปนบริษัทมหาชนจํากัดที่จด

ทะเบียนจัดต้ังภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ของประเทศไทยและบริษัทยอยของบริษัทคือ SEAN 
(บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 56 ของทุนชําระแลว) ซึ่งถือหุนใน NN2 ในสัดสวนรอยละ 75 ของทุนชําระแลว  โดย NN2 
เปนบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใตกฎหมายวาดวยวิสาหกิจของสปป.ลาว  บริษัท เดอะ ลีจิสท จํากัด ที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัท จึงไดจัดทําสรุปเปรียบเทียบโครงสรางทางกฎหมาย กฎหมายบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนของประเทศไทยและ สปป.ลาว รวมทั้งไดวิเคราะหกฎหมายบริษัทของ สปป.ลาว เปรียบเทียบกับกรณีเฉพาะของ 
NN2 ซึ่งมีขอกําหนดที่มีความแตกตางไปจากที่กําหนดในกฎหมายวิสาหกิจของ สปป.ลาว ในสวนที่สําคัญและอาจมี
ผลกระทบตอผูถือหุน รวมถึงไดมีการหยิบยกประเด็นที่เปนขอสังเกตอันมีนัยสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน และมาตรการที่ 
NN2 ไดนํามาปรับใชตอประเด็นดังกลาว (หากมี) โดยในการจัดทําสรุปเปรียบเทียบกฎหมายดังกลาวนี้ ที่ปรึกษากฎหมาย
ไดวิเคราะหจากตัวบท กฎหมายของประเทศไทย  และกฎหมายของ  สปป.ลาว ที่มีผลบังคับใช ณ วันจัดทําตาราง
เปรียบเทียบ โดยการวิเคราะหกฎหมายนี้ไมรวมถึงกฎหมายที่อาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือการตีความกฎหมายของศาล
ไทยหรือศาล สปป.ลาว ที่อาจมีขึ้นในอนาคต ดังนี้  

กฎหมายของประเทศไทย ไดแก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ขอบังคับวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอก
ศาล ของสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม และประมวลจริยธรรมของผูประนีประนอม พระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันของกฎหมาย พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติมของกฎหมายดังกลาว (หากมี) เปนตน  

ในสวนกฎหมายของ สปป.ลาว ไดแก กฎหมายวาดวยการดําเนินคดีแพง 2004 (พ.ศ. 2547) กฎหมายวาดวยศาล
ประชาชน 2009 (พ.ศ. 2552) กฎหมายวาดวยการแกไขขอขัดแยงทางดานเศรษฐกิจ 2010 (พ.ศ. 2553) กฎหมายวาดวย
วิสาหกิจ 2005 (พ.ศ. 2548) กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 2009 (พ.ศ. 2552) กฎหมายภาษี 2005 (พ.ศ. 2548) 
กฎหมายวาดวยไฟฟา 2008 (พ.ศ. 2551) กฎหมายวาดวยการคุมครองเงินตราตางประเทศและวัตถุมีคา 2008 (พ.ศ. 2551)
รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติมของกฎหมายดังกลาว (หากมี)  เปนตน และรวมถึงขอบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทของ NN2  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไดวิเคราะหประเด็นความแตกตางของกฎหมายของทั้งสองประเทศ และไดช้ีใหเห็นถึงแนวทางในการ
ขจัดความแตกตางที่อาจมีผลกระทบตอผูถือหุนของ NN2 ไวในการวิเคราะหดังกลาวดวยแลว  

อนึ่ง บริษัท เดอะ ลีจิสท จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีประสบการณเปนที่ปรึกษากฎหมายใหแกกลุมบริษัท ช. 
การชาง ในการเขาเจรจา และประสานงานเพื่อการทําสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาว ในโครงการไฟฟาน้ํางึม 2 น้ํา
บาก และไซยะบุรี การจัดตั้งบริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด การทําสัญญาเชาที่ดิน การทํา
สัญญาสินเชื่อ สัญญาหลักประกัน สัญญาวาจางผูรับเหมา(EPC Contract) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดของโครงการ
ดังกลาว  
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หัวขอที่ 1: โครงสรางกฎหมาย 

เรื่อง ประเทศไทย สปป.ลาว 

1. ระบบกฎหมาย โครงสรางระบบกฎหมายของประเทศไทยเปนระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil Law) 

โครงสรางระบบกฎหมายของ สปป.ลาว เปนระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil Law) 

โครงสรางระบบกฎหมายของประเทศไทยและ สปป.ลาว ตางก็เปนระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) เชนเดียวกัน โดยระบบกฎหมายลายลักษณอักษรนั้น คือ ระบบกฎหมาย
ที่ใหความสําคัญกับกฎหมายที่ไดมีการตราขึ้นไวเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้นและมีการนําคดีขึ้นสูศาล ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีความจากตัวบทกฎหมายที่ไดบัญญัติไวเปน
ลายลักษณอักษรเปนสําคัญ โดยคําพิพากษาของศาลที่ไดตัดสินไวในคดีกอนๆ ไมถือวาเปนกฎหมาย แตเปนบรรทัดฐานและแบบอยางในการตีความและปรับใชกฎหมายเทานั้น 

เรื่อง ประเทศไทย สปป.ลาว 

2. ระบบศาล ศาลไทยแตละศาลแยกกันทําหนาที่อยางเปนอิสระตอกัน มีอํานาจ
เด็ดขาดเฉพาะของแตละศาล ประกอบดวย 
1. ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม  คื อ  ศ า ลที่ มี อํ า น า จพิ จ า รณาพิ พ ากษ า คด ี

ทั้งปวง มี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา 
2. ศาลปกครอง คือ ศาลที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี

ในทางปกครอง  ที่ เปนขอพิพาทระหวางหนวยงานราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ
เจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน  ศาลปกครองมี 2 ชั้น คือ ศาล
ปกครองชั้นตน และศาลปกครองสูงสุด 

ระบบศาลของ สปป.ลาว ประกอบดวย 
1. ศาลประชาชนเขต เปนศาลชั้นตน 
2. ศาลประชาชนแขวง และศาลประชาชนนคร จะเปนศาลชั้นตน

สําหรับคดีที่ไมอยูในเขตอํานาจของศาลประชาชนเขต และเปน
ศาลอุทธรณสําหรับคดีที่ศาลประชาชนเขตไดตัดสินแลว และมีการ
อุทธรณโดยคูความ  

3. ศาลประชาชนภาค เปนศาลพิพากษาชั้นอุทธรณของคดีที่ตัดสิน
โดยศาลประชาชนแขวง ศาลประชาชนนคร 

 3. ศาลรัฐธรรมนูญ คือ ศาลที่มีอํานาจหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดกฎหมาย
และขอบังคับอื่นๆ วาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม 

4. ศาลทหาร คือ ศาลที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่
ทหารกองประจําการกระทําผิด ตามกฎหมายพระธรรมนูญศาล
ทหาร 

4. ศาลประชาชนสูงสุด เปนองคกรพิพากษาสูงสุดของ สปป.ลาว 
5. ศาลทหาร ประกอบดวย ศาลทหารขั้นสูง และศาลทหารภาค มีบทบาท

ในการพิจารณาตัดสินคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดที่เกิดขึ้นใน
ขอบเขตการปฏิบัติงานทางการทหาร หรือที่ทําการฐานทัพ ที่ตั้งทาง
การทหาร เปนตน 
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ภายใตรัฐธรรมนูญของ สปป.ลาว กําหนดวาพลเมืองลาวมีสิทธิในการฟองรองคดีตอศาลประชาชนเกี่ยวกับขอขัดแยงทางแพงและทางอาญา และยังไดกําหนดสิทธิการฟองรองคดีดังกลาว
นี้ไวใหแกคนตางประเทศ หรือบุคคลสัญชาติอื่นที่อยูใน สปป.ลาว เชนเดียวกันกับคนชาติลาวอีกดวย คนตางชาติ หรือนิติบุคคลตางชาติ ที่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นใน สปป.ลาว จึงมีสิทธิในการฟองรอง
คดี หรือดําเนินคดีตอศาลใน สปป.ลาว ไดเชนเดียวกับคนชาติลาว 

เรื่อง ประเทศไทย สปป.ลาว 

3. การขัดกันของกฎหมาย/การ
ยอมรับกฎหมายประเทศอื่น 

ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการขจัดการขัดกันของกฎหมายไทยและ
กฎหมายตางประเทศ ในประเด็นตางๆ เชน เรื่องอสังหาริมทรัพย 
สัญญา เรื่องแบบแหงนิติกรรม โดยการขจัดการขัดกันของกฎหมายตาม
กฎหมายฉบับนี้ จะพิจารณาจากจุดเกาะเกี่ยวของประเด็นปญหาเพื่อ
วิเคราะหและตัดสินการใชกฎหมาย 

สปป .ลาว  ไมมีกฎหมายที่ เกี่ยวกับการขจัดปญหาการขัดกันของ
กฎหมาย 

ในปจจุบัน สปป.ลาว ยังไมมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการขจัดปญหาการขัดกันของกฎหมายดังเชนประเทศไทย ดังนั้น หากมีกรณีที่เกิดขอพิพาทใน สปป.ลาว แลว ศาลของ สปป.
ลาว ที่มีเขตอํานาจในเรื่องดังกลาวยอมมีดุลพินิจปรับใชกฎหมายภายในของ สปป.ลาว ตอกรณีดังกลาวโดยไมจําตองคํานึงถึงประเด็นการขัดกันของกฎหมายแตอยางใด เพราะถือวาเปนอธิปไตย
ของ สปป.ลาว 

เรื่อง ประเทศไทย สปป.ลาว 

4. การบังคับตามคําพิพากษาของ
ศาลประเทศอื่น 

ประเทศไทยไมมีกฎหมายหรือพันธกรณีตามขอตกลงระหวางประเทศที่
กําหนดใหศาลไทยตองยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาล
ตางประเทศ แตในทางปฏิบัติ ศาลฎีกาเคยมีคําพิพากษายอมรับและ
บังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศที่เจาหนี้ตามคําพิพากษานํา
คําพิพากษาของศาลตางประเทศดังกลาวมาฟองตอศาลไทยเปนคดีขึ้น
ใหมขอใหบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษานั้น  โดยศาลไดวางหลักไววา 
ศาลไทยจะยอมรับคําพิพากษาของศาลตางประเทศ ภายใตเงื่อนไขที่วา  
- คําพิพากษาของศาลตางประเทศนั้นตองเปนคําพิพากษาของศาลที่

มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งตองพิจารณาตามกฎหมายวาดวย

โดยหลักแลว ถือเปนอธิปไตยของ ศาล สปป.ลาว ที่จะไมยอมรับคํา
พิพากษาของศาลตางประเทศ แตก็มีขอยกเวน โดยจะตองมีการดําเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ ในการขอใหศาลของ สปป.ลาว 
รับรูหรือยอมรับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศโดยตองกระทําผาน
สถานทูต สถานกงสุล หรือองคการตัวแทนของ สปป.ลาว ที่อยูใน
ตางประเทศ และคําพิพากษาของศาลตางประเทศดังกลาวจะตองไดมีการ
แปลเปนภาษาลาว และไดรับการยืนยันจากศาลประชาชนของ สปป.ลาว 
แลว วามีลักษณะดังตอไปนี้ 
- คําตัดสินเปนคําตัดสินของศาลตางประเทศที่เปนประเทศภาคีของ
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เรื่อง ประเทศไทย สปป.ลาว 
เขตอํานาจของศาลในประเทศนั้น และ 

- ตองเปนคําพิพากษาที่ไดวินิจฉัยถึงมูลคดีขอพิพาทจนเสร็จเด็ดขาด 
กลาวคือ ไดวินิจฉัยพยานหลักฐานในคดีและคดีเสร็จเด็ดขาดตาม
กฎหมายแลว 

สนธิสัญญา ซึ่ง สปป.ลาว ไดลงนามหรือไดเขารวม 
- คดีที่เกิดขึ้นนั้นไมมีผลกระทบตออธิปไตย ไมขัดกับกฎหมายของ 

สปป.ลาว 
- คําตัดสินนั้น ไมขัดตอกระบวนพิจารณาคดี และไมขัดกับกฎหมาย

เกี่ยวกับความสงบ และความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 

ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน ประเทศไทย และ สปป.ลาว ยังไมไดเขารวมเปนภาคีสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการยอมรับคําพิพากษาของศาลตางประเทศ เชน Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters 1971 (Hague Convention) แตอยางใด ดังนั้น ตองถือวา การยอมรับคําพิพากษาของศาลประเทศไทยและ สปป.ลาว มี
แนวทางคลายกัน คือ จะตองนําคําพิพากษาของศาลตางประเทศมาฟองเปนคดีใหมในประเทศไทย หรือ สปป.ลาว เพื่อใหศาลภายในประเทศพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยศาลภายในประเทศจะ
พิจารณาคําพิพากษาดังกลาวภายใตเงื่อนไขของตนอีกครั้งหนึ่งกอนมีคําตัดสิน ซึ่งเงื่อนไขของศาลประชาชนที่จะยอมรับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศคือ คําตัดสินดังกลาวตองเปนคําตัดสิน
ของศาลตางประเทศที่เปนประเทศภาคีของสนธิสัญญา ซึ่ง สปป.ลาว ไดลงนามหรือไดเขารวม  

ดังนั้น คําตัดสินของศาลตางประเทศที่จะนํามาบังคับใน สปป.ลาว ไดจะตองมีการเสนอใหศาล สปป.ลาว พิจารณาคําตัดสินดังกลาวกอนเสมอ และถือเปนดุลพินิจของศาลประชาชนของ 
สปป.ลาว ในการพิจารณาวาจะยอมรับคําตัดสินของศาลตางประเทศหรือไมก็ได    

เรื่อง ประเทศไทย สปป.ลาว 

5. การระงับขอพิพาททางเลือก 
(นอกศาล) 

การระงับขอพิพาททางเลือกนอกศาล ของประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ 
การไกลเกลี่ย และ อนุญาโตตุลาการ 

การระงับขอพิพาททางเลือกนอกศาล ของ สปป.ลาว มี 2 ประเภท คือ 
(1) การไกลเกลี่ย  คือ  การแกไขขอขัดแยงโดยคูกรณีเองดวยการ
ประนีประนอม เจรจา และปรึกษาหารือ ซึ่งมีผูไกลเกลี่ยหนึ่งคน หรือ
มากกวา เปนคนกลาง และ (2) การตัดสิน การแกไขขอขัดแยงโดยการ
ตกลงของ “คณะกรรมการตัดสิน” เกี่ยวกับการแกไขขอขัดแยงทางดาน
เศรษฐกิจ 
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เรื่อง ประเทศไทย สปป.ลาว 

  หนวยงานที่รับผิดชอบการระงับขอพิพาทนอกศาลใน สปป.ลาว คือ “ศูนย
แกไขขอขัดแยงทางดานเศรษฐกิจ” หรือ “สํานักงานแกไขขอขัดแยง
ทางดานเศรษฐกิจ” ซึ่งเปนหนวยงานภายใตแผนกยุติธรรมโดยศูนยแกไข
ขอขัดแยงทางดานเศรษฐกิจจะดูแลสวนกลาง และสํานักงานแกไขขอ
ขัดแยงทางดานเศรษฐกิจดูแลการแกไขขอขัดแยงสวนภูมิภาค 

การระงับขอพิพาทนอกศาลของ สปป.ลาว ครอบคลุมเฉพาะขอพิพาททางดานเศรษฐกิจและการคา กลาวคือตองเปนขอพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชนระหวางนิติบุคคล หรือระหวางบุคคล 
ที่เกิดจากการละเมิดสัญญา การดําเนินการผลิต หรือการดําเนินธุรกิจ โดยคูกรณีไดตกลงกันไวในสัญญาวาจะใหแกไขขอขัดแยงโดยการระงับขอพิพาทนอกศาล และขอขัดแยงดังกลาวตองไมอยู
ระหวางกระบวนพิจารณาของศาลและตองไมเกี่ยวของกับการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ความสงบของสังคม และสิ่งแวดลอม 

กฎหมาย สปป.ลาว กําหนดสิทธิของบุคคล นิติบุคคล ภายใตกฎหมายของ สปป.ลาว และกฎหมายตางประเทศ สามารถเลือกใชการระงับขอพิพาทนอกศาลได โดยกําหนดวา นิติบุคคล 
หรือบุคคลตางประเทศที่ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ หรือการลงทุนระหวางประเทศอยูใน สปป.ลาว อาจเลือกใชวิธีการแกไขขอขัดแยงทางเศรษฐกิจโดยการระงับขอพิพาทนอกศาลได 
ดังนั้น บริษัทไทย หรือนักลงทุนตางชาติที่ประกอบกิจการใน สปป.ลาว จึงมีสิทธิใชวิธีการระงับขอพิพาททางดานเศรษฐกิจตามกฎหมายนี้ไดหากมีขอพิพาทเกี่ยวกับการลงทุนและการคา 

การระงับขอพิพาทนอกศาลภายใตกฎหมาย สปป.ลาว มี 2 ประเภท คือ การไกลเกลี่ย และ การตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งคณะกรรมการตัดสิน มีลักษณะคลายอนุญาโตตุลาการ
ภายใตกฎหมายไทย กฎหมายของ สปป.ลาว กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการตัดสินขอขัดแยงทางดานเศรษฐกิจไวเชนเดียวกันกับกฎหมายไทย นอกจากนี้ยังเปด
โอกาสใหคูกรณีเลือกกรรมการตัดสินเปนคนตางประเทศที่อยูใน สปป.ลาว ได ดังนั้น หากนักลงทุนไทยจะใชวิธีการระงับขอขัดแยงทางเศรษฐกิจภายใตกฎหมายฉบับนี้ก็สามารถพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการตัดสินขอพิพาทของตนโดยเลือกบุคคลที่มีความชํานาญในประเด็นที่พิพาทได โดยอาจแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินขอขัดแยงที่เปนคนชาติอื่นๆ นอกจากสัญชาติลาวไดเชนกัน 

การบังคับตามคําตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน หรือคัดคานคําตัดสินตองดําเนินการรองขอตอศาล สปป.ลาว ทั้งนี้ คูกรณีอาจคัดคานคําตัดสินของคณะกรรมการตัดสินโดยเสนอตอศาล
ประชาชนโดยอาจอางเหตุตามที่กฎหมายกําหนด เชน การคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินไมสอดคลองกับการตกลงของคูกรณี และกฎหมาย หรือ การดําเนินการตัดสินไมสอดคลองกับกฎหมาย 
เปนตน 
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ภายใตกฎหมายไทยนั้น คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจากตางประเทศก็ยอมบังคับไดตามคําชี้ขาดนั้นหากไดมีการรองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจในประเทศไทยเสียกอน หากเปนคําชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลลาการที่ไดกระทําขึ้นในตางประเทศ ศาลที่มีเขตอํานาจจะมีคําพิพากษาบังคับตามคําชี้ขาดใหหากเปนคําชี้ขาดที่อยูในบังคับของสนธิสัญญา หรืออนุสัญญา หรือความตกลง
ระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนภาคี ซึ่งก็คือ อนุสัญญาเจนีวา (อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ 1927) และอนุสัญญานิวยอรก 
(อนุสัญญาวาดวยการยอมรับนับถือและการใชบังคับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ 1958) สวนคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการของตางประเทศ จะไดรับการยอมรับภายใตกฎหมาย 
สปป.ลาว ก็ตอเมื่อไดรับการรับรองจากศาลประชาชน โดยศาลประชาชนจะพิจารณารับรองคําตัดสินดังกลาวไดหากมีเงื่อนไขครบถวน คือ (1) คูกรณีตองมีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีของ
อนุสัญญาวาดวยการยอมรับนับถือและการใชบังคับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ 1958 (อนุสัญญานิวยอรก) (2) คําตัดสินไมขัดกับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติ ความสงบของสังคมและสิ่งแวดลอม (3) คูกรณีฝายที่มีหนาที่ตองชําระหนี้มีทรัพยสนิ หรือกิจการ หุน เงินฝาก หรือทรัพยสินอื่นอยูใน สปป.ลาว 

 
หัวขอที่ 2: กฎหมายบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และในปจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยในประเทศไทย ซึ่งบริษัทยอยในประเทศไทยของบริษัท คือ SEAN 
ซึ่งถือหุนในบริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด (“NN2”) ซึ่งเปนบริษัทจํากัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยวิสาหกิจ (Law on Enterprises) ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005 (“กฎหมายวาดวยวิสาหกิจ”) 
สปป.ลาว เพียงแหงเดียว ซึ่ง NN2 ประกอบธุรกิจเปนผูรับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 บริษัทจึงจัดทําบทสรุปและเปรียบเทียบขอกฎหมายของ
ประเทศไทย กับ สปป.ลาว เฉพาะที่สําคัญ และอาจมีผลกระทบตอผูลงทุน ในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ NN2 ดังนี้ 

บริษัทตามกฎหมายไทย ประกอบดวย บริษัทจํากัดอยูภายใตบังคับของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และบริษัทมหาชนจํากัดอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด”) สวนบริษัทภายใตกฎหมายวาดวยวิสาหกิจ (Law on Enterprises) ของ สปป.ลาว ประกอบดวย บริษัทจํากัด บริษัทจํากัดผูเดียว (Sole Enterprise) บริษัท
มหาชน และบริษัทรัฐวิสาหกิจ 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใต พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด และอยูในระหวางยื่นคําขออนุญาต และยื่น Filing ตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อจดทะเบียนเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ NN2 เปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายวาดวยวิสาหกิจ ของ สปป.ลาว ดังนั้น จึงไดเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กับกฎหมายบริษัทจํากัดของ สปป.ลาว เพื่อพิจารณาความแตกตางของหลักเกณฑที่กํากับดูแลบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทย และการกํากับดูแล
บริษัทจํากัดใน สปป.ลาว ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผูถือหุน และผูลงทุน จากกฎหมายดังกลาว ซึ่งจากการพิจารณาในเรื่องนี้ กฎหมายวาดวยวิสาหกิจของ สปป.ลาว กําหนดสิทธิและหนาที่ของผูถือ
หุน/นักลงทุนตางชาติในสาระสําคัญไมแตกตางจากกฎหมายไทย คงมีเพียงความแตกตางที่เปนเพียงรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น 
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กฎหมายที่ใชบังคับ 

บริษัทมหาชนจํากัดอยูภายใตกฎหมายไทย คือ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”) 

บริษัทจํากัดอยูภายใตกฎหมาย สปป.ลาว คือ กฎหมายวาดวยวิสาหกิจ ซึ่งเปนกฎหมายที่กํากับดูแลทั้งบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดใน สปป.ลาว 

ในกรณีของ NN2 ซึ่งเปนบริษัทจํากัดภายใตกฎหมายวิสาหกิจของ สปป.ลาว นอกจากจะมีบทบัญญัติของกฎหมายวิสาหกิจแลว NN2 ยังตองอยูภายใตขอบังคับของบริษัทของ NN2 รวม
ตลอดถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแมวาตามบทบัญญัติทางกฎหมายของ สปป.ลาวจะไมไดบังคับใหตองมีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท แตที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ของ 
NN2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ไดมีมติรับเอากฎบัตรคณะกรรมการมาปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ สําหรับแนวทางการวิเคราะหเปรียบเทียบ
บทบัญญัติของบริษัทจํากัดตามกฎหมาย สปป.ลาว กับบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย ในสวนของขอแตกตาง และขอดอยที่อาจมีผลกระทบตอผูถือหุนและแนวทางการแกไขขอดอยตางๆ 
นั้น อาจมีขอพิจารณาที่ไมอาจจะเปรียบเทียบไดโดยตรง เนื่องจากมีความแตกตางกันในรูปแบบของนิติบุคคลที่มีพื้นฐานแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทที่แตกตางกัน  

เรื่อง บริษัทมหาชนจํากัดภายใตกฎหมายไทย บริษัทจํากัดภายใตกฎหมาย สปป.ลาว ผลกระทบ ความแตกตาง และมาตรการ
แกไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2 

1. สภาพและการจัดตั้ง บริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด (“บมจ.”) จด
ทะเบียนภายใตพรบ. บริษัทมหาชนจํากัด และ
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามพรบ. หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

NN2 เปนบริษัทจํากัด จดทะเบียนภายใต
กฎหมายวาดวยวิสาหกิจ 

- 

 จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต 15 คนขึ้นไป 
ด วยความประสงคที่ จ ะ เสนอขายหุ นต อ
ประชาชน โดยผูถือหุนมีความรับผิดจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ตองชําระ 

บริษัทจํากัดมีผูถือหุนอยางนอย 2 คนขึ้นไป 
แตไมเกิน 30 คน ยกเวนในกรณีที่มีมติพิเศษ
ของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งอนุมัติใหบริษัท
จํากัดมีจํานวนผูถือหุนเกิน 30 คน 

- 
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เรื่อง บริษัทมหาชนจํากัดภายใตกฎหมายไทย บริษัทจํากัดภายใตกฎหมาย สปป.ลาว ผลกระทบ ความแตกตาง และมาตรการ
แกไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2 

 การเสนอขายหุนตอประชาชน การเสนอขายหุนตอประชาชน หรือบุคคลใดๆ 
จะกระทําไดเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียน
หนังสือบริคณหสนธิแลว และไดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คือ (1) การขออนุญาต และยื่น 
Filing ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ (2) การเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ 

บริษัทจํากัดภายใตกฎหมาย สปป.ลาว ไม
อาจเสนอขายหุนตอประชาชนได เวนแตใน
กรณีเพิ่มทุนซึ่งผูถือหุนเดิมและกรรมการไม
เขาชื่อจองซื้อหุนหรือมีหุนเหลือจากการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลว อาจเสนอขาย
บุคคลภายนอกได 

กฎหมายของ สปป.ลาว ที่กําหนดใหบริษัท
จํ า กั ด อ า จ มี ก า ร เ ส น อ ข า ย หุ น ต อ
บุคคลภายนอกไดในกรณีที่บริษัทมีการเพิ่ม
ทุนโดยผูถือหุนเดิมและกรรมการไมเขาชื่อ
จองซื้อหุนหรือมีหุนเหลือจากการจัดสรรหุน
เพิ่มทุนดังกลาว จะสามารถเสนอขายหุนแก
บุคคลภายนอกไดโดยไมมีระบบเกี่ยวกับการ
กลั่นกรองของหนวยงานราชการ ซึ่งแตกตาง
จากตามกฎหมายไทยนั้น อาจกระทบสิทธิ
ของผูถือหุนของบริษัทได 
กรณีดังกลาว  ขอบังคับของ NN2 จึงไดมี
ขอกําหนดเพื่อใหผูถือหุนสามารถรักษา
สัดสวนการถือหุนของตนไวชัดเจนวาหุนที่
ออกใหมในชั้นแรก ใหเสนอขายตอผูถือหุน
ในขณะนั้นตามอัตราสวนจํานวนหุนที่แตละ
คนถืออยูตามที่กฎหมาย สปป.ลาว กําหนด 
อยางไรก็ดี เนื่องจาก NN2 เปนบริษัทที่ไดรับ
สัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งกําหนด
ใน Concession Agreement ใหรัฐบาล สปป.
ลาว ถือหุนใน NN2 รอยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียนและชําระแลว การเสนอขายหุนที่ออก
ใหมจึงตองถูกจํากัดตามสัมปทานดังกลาวดวย 
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เรื่อง บริษัทมหาชนจํากัดภายใตกฎหมายไทย บริษัทจํากัดภายใตกฎหมาย สปป.ลาว ผลกระทบ ความแตกตาง และมาตรการ
แกไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2 

 การจัดตั้งบริษัท (1) ผูเริ่มจัดตั้ง บมจ. ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาอยาง
นอย 15 คน รวมกันจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ 
(2) เสนอขายหุนใหแกผูเริ่มจัดตั้ง บมจ. บุคคล
ใดๆ หรือประชาชนซึ่งตองขออนุญาต และยื่น 
Filing ตอสํานักงาน ก.ล.ต. กอน (3) ผูเริ่มจัดตั้ง 
บมจ. เรียกประชุมจัดตั้ง บมจ. ภายใน 2 เดือน นับ
แตมีการจองซื้อหุนครบ ตามที่กําหนดในหนังสือ
ชี้ชวน และไมเกิน 6 เดือน นับแตจดทะเบียน
หนังสือบริคณหสนธิ (ขอขยายระยะเวลาได) (4) 
คณะกรรมการเรียกใหผูจองหุนชําระเงินคาหุน 
(5) จดทะเบียนจัดตั้ง บมจ. ภายใน 3 เดือนนับแต
ประชุมจัดตั้ง บมจ. 

(1) ผูเริ่มกอการอยางนอย 2 คน ยื่นสัญญา
จัดตั้งบริษัทตอนายทะเบียนวิสาหกิจ (2) จัด
ใหมีการจองซื้อหุน (3) จัดประชุมตั้งบริษัท 
(4) กรรมการตองเรียกใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัท
และผูจองซื้อหุนชําระคาหุน (5) กรรมการยื่น
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 30 วัน นับแต
ไดรับชําระคาหุนครบถวน 

- 

 มติของที่ประชุมจัดตั้ง บมจ. คือ คะแนนเสียง
ขางมากของผูจองหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
ผูจองหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ไม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ เวนแต
เปนการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 
 

มติของที่ประชุมจัดตั้งบริษัทจํากัดตองไดรับ
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูเริ่ม
กอการและผู จองหุนที่ เข าประชุม  ซึ่ งมี
จํานวนหุนที่จองนับรวมกันไดมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนที่จองทั้งหมด  
ผูจองหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด 
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 
เวนแตเปนการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการ 

กฎหมาย  สปป .ลาว  และกฎหมายไทย
กําหนดในเรื่องมติของที่ประชุมจัดตั้งบริษัท
และการออกเสียงของผูจองหุนที่มีสวนได
เสียเปนพิเศษ ไมแตกตางกัน 
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 การชําระเงินคาหุน ตองชําระครั้งเดียวจนเต็ม
มูลคา 

การชําระคาหุน อยางนอยรอยละ 70 ของ
มูลคาหุน 

บริษัทจํากัดตามกฎหมาย สปป.ลาวกําหนด
เงื่อนไขการชําระเงินคาหุนเพียงรอยละ 70 
ตางจาก บมจ. ไทย จึงเปนเงื่อนไขที่ผอน
คลาย และเอื้อประโยชนแกผูถือหุนมากกวา 
แตเนื่องจากเปนกรณีของหุนในบริษัทจํากัด 
และ บมจ. ซึ่งมีรูปแบบที่ตางกัน จึงมีแนวคิด
ในการชําระเงินคาหุนที่แตกตางกันออกไป 
อยางไรก็ตาม ปจจุบัน NN2 ชําระคาหุนครบ 
รอยละ 100 แลว 

 ถาไมไดมีการจดทะเบียน บมจ. ภายใน 3 เดือน
นับแตประชุมจัดตั้งบริษัท หรือนายทะเบียนมี
คําสั่งไมรับจดทะเบียน ใหถือวาไมไดมีการจัดตั้ง 
บมจ. ขึ้น คณะกรรมการตองคืนเงินคาหุนแกผู
จองหุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่พนกําหนด
ดังกลาว มิเชนนั้นกรรมการตองรับผิดรวมกันโดย
ไมจํากัดจํานวนพรอมชําระดอกเบี้ยนับแตวันที่
พนกําหนดเวลาดังกลาว 

ถาไมไดมีการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ กรรมการ
ตองคืนเงินคาหุนทั้ งหมดใหแกผูถือหุน
ภายในกําหนด 3 เดือนนับแตวันที่เจาหนาที่
ทะเบียนวิสาหกิจปฏิเสธการขึ้นทะเบียน
วิสาหกิจ ซึ่งกรรมการตองรับผิดตอผูจองซื้อ
หุนหากไมคืนเงินคาหุนใหแกผูจองซื้อหุน
ภายในกําหนดดังกลาวพรอมดอกเบี้ย 

กฎหมายของ 2 ประเทศกําหนดการคืนเงินคา
หุนหากไมมีการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจหรือ
การจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทที่ คล ายกัน 
แตกตางกันเพียงขอกําหนดเรื่องระยะเวลาใน
การคืนเงินเทานั้น 
NN2 ไมไดกําหนดใหมีมาตรการแกไขการ
กระทบสิทธิตอผูถือหุนในประเด็นดังกลาวนี้ 
แตเนื่องจาก NN2 ไดจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด
แลว จึงไมมีขอพิจารณาในเรื่องนี้ 
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2. หุนและผูถือหุน  
2.1 หุน มี 2 ประเภท คือ หุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ 

ในปจจุบันบริษัทมีหุนสามัญเพียงประเภทเดียว 
สิทธิออกเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง 

มี 2 ประเภท คือ หุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิ 
ในปจจุบัน NN2 มีหุนสามัญเพียงประเภท
เดียว 
สิทธิออกเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง 

NN2 มีหุนสามัญเพียงประเภทเดียว และมี
สิทธิออกเสียงเทากัน 

หุนบุริมสิทธิ ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิพิเศษตามที่ไดกําหนดไว
ในขอบังคับ ซึ่งหากกําหนดลักษณะแหงหุน
บุริมสิทธิไวแลว จะเปลี่ยนแปลงบุริมสิทธินั้น
ไมได เวนแตการแปลงหุนบุริมสิทธิ เปนหุน
สามัญตามขอบังคับบริษัท 

ผูถือหุนบุริมสิทธิไมมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ
ของบริษัท 
ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิ พิ เศษตามที่ ได
กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทจํากัด  
หมายเหตุ NN2 ไมมีการออกหุน
บุริมสิทธิ 

กฎหมาย สปป .ลาว ที่กําหนดใหผูถือหุน
บุริมสิทธิไมมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการของ
บริษัทนั้น ถือวาเปนบทบัญญัติที่กระทบ
สิทธิ ของผู ถื อหุ น เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบกั บ
กฎหมายในเรื่องเดียวกันตามกฎหมายไทย 
เนื่องจากผูถือหุนบุริมสิทธิขาดสิทธิที่พึงมีใน
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
อยางไรก็ดี ขอบังคับของ NN2 กําหนดใหมี
หุนสามัญเพียงประเภทเดียว ดังนั้นจึงไมมี
ประเด็นพิจารณาในเรื่องสิทธิของผูถือหุน
บุริมสิทธิแตอยางใด ผูถือหุนทุกรายจึงยังคง
มีสิทธิเทาเทียมกันในการใชสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการ 

มูลคาหุน ไมมีการกําหนดมูลคาขั้นต่ําของหุน แตตองมี
มูลคาเทากัน 

มูลคาหุนตองไมต่ํากวา 2,000 กีบ เปนขอกําหนดทางกฎหมายที่ไมมีผลกระทบ
ตอผูถือหุนแตอยางใด 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 255 

เรื่อง บริษัทมหาชนจํากัดภายใตกฎหมายไทย บริษัทจํากัดภายใตกฎหมาย สปป.ลาว ผลกระทบ ความแตกตาง และมาตรการ
แกไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2 

ใบหุน ตองจัดทําใบหุนมอบใหผูถือหุนภายใน 2 เดือน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท 
หรือนับแตวันที่ไดรับชําระเงินคาหุนครบ 
เนื่องจาก บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย  บริษัทจึงไดใชระบบไรใบหุน 
(Scripless) แตหากผูถือหุนประสงคจะไดใบหุน
ส าม า รถขอออกใบหุ น กั บน า ยทะ เบี ยน
หลักทรัพยของบริษัท คือ TSD ได 

ใบหุนมี 2 ประเภท คือ ใบหุนระบุชื่อ และใบ
หุนออกใหแกผูถือ โดยบริษัทตองออกใบหุน
ใหแกผูถือหุนภายในกําหนด 30 วันนับแต
วันที่บริษัทจํากัดไดขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ 

กฎหมาย สปป.ลาว ที่กําหนดใหบริษัทตอง
ออกใบหุนใหแกผูถือหุนภายใน 30 วันนับ
แตวันที่บริษัทจํากัดไดขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ 
โดยไมมีระบบไรใบหุน ไมถือวาเปนการ
กระทบสิทธิของผูถือหุนแตอยางใด แตจะ
เปนการกําหนดใหผูถือหุนไดรับใบหุนได
เร็วกวา บมจ.ไทย ในกรณีการออกใบหุนซึ่ง
ถือวาเปนบทบัญญัติที่รักษาสิทธิของผูถือหุน
ที่ดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายในเรื่อง
เดียวกันตามกฎหมายไทย 

 การโอนหุน การโอนหุนมี 2 กรณี คือ การโอนหุนโดยเจตนา
ของผูถือหุนเอง และการโอนหุนโดยผลของ
กฎหมาย 
การโอนหุนโดยเจตนาของผูถือหุน ผูโอนหุน
จะตองสลักหลังใบหุน และระบุชื่อผูรับโอน ลง
ลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน และสงมอบใบ
หุนใหแกผู รับโอน  รวมถึงการแจงใหนาย
ท ะ เ บี ย นห ลั ก ท รั พ ย ข อ ง บ ริ ษั ท ทํ า ก า ร
ลงทะเบียนการโอนหุน 

การโอนหุนจะตองเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท  ตองทํา เปนลายลักษณอักษร  ลง
ลายมือชื่อโดยผูโอนและผูรับโอน มีพยาน
ฝายผูโอนและผูรับโอน และจดทะเบียนการ
โอนหุน การโอนหุนใหแกบุคคลภายนอก 
จะตองมีการเสนอการขายหุนนั้นใหแกผูถือ
หุนเดิมกอน 
 

บทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนหุนของกฎหมาย
สปป.ลาวไมแตกตางจากกฎหมายไทย ทั้งนี้ 
ขอบังคับของ NN2 กําหนดใหการโอนหุน
ตองทําเปนลายลักษณอักษรลงลายมือชื่อโดย
ผูโอนและผูรับโอน และการโอนหุนจะตอง
มีการเสนอการขายหุนนั้นใหแกผูถือหุนเดิม
กอน หากผูถือหุนเดิมไมรับซื้อ จึงจะทําการ
โอนขายใหแกบุ คคลภายนอกได  โดย
เงื่อนไขจะตองไมดีกวาที่ใหแกผูถือหุนอื่น 
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การกําหนดเงื่อนไขการโอนหุนนี้ไว เปน
ขอจํากัดสิทธิการโอนหุนของผูถือหุน ทั้งนี้ 
เนื่องจาก NN2 เปนบริษัทจํากัด ประกอบ
กิจการตามที่ไดรับสัมปทานจากรัฐบาล 
สปป.ลาว ซึ่งเงื่อนไข คุณสมบัติของผูถือหุน
จึงเปนสวนสําคัญในการประกอบกิจการ ซึ่ง
แตกตางจาก  บมจ .  ที่มีหลักการใหไมมี
ขอจํากัดในการโอนหุน 

 การโอนหุนโดยผลของกฎหมาย เชน ผูถือหุน
ตาย หรือลมละลาย 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทแตงตั้ง TSD เปน
นายทะเบียนหลักทรัพย การดําเนินการโอนหุน
จึงเปนการดําเนินการผาน TSD โดยตรง 

การโอนหุนโดยผลของกฎหมาย ไดแก การ
โอนหุนเนื่องจากผูถือหุนไมชําระคาหุน การ
โอนหุนเนื่องจากการเสียชีวิต การลมละลาย 
หรือกรณีผูรับโอนหุนไดครอบครองหุนโดย
สุจริ ต เกินกว า  2  ป  โดยปราศจากการ
เรียกรองหรือคัดคานใดๆ จะเปนผูที่ไดรับ
สิทธิการเปนเจาของหุนนั้น 

กฎหมายของ สปป.ลาว กําหนดเหตุแหงการ
โอนหุนโดยผลของกฎหมายไวโดยใหสิทธิ
แกผูถือหุนมากกวากฎหมายไทย โดยกําหนด
วากรณีที่ผูรับโอนหุนไดครอบครองหุนโดย
สุจริตเกินกวา 2 ป จะถือวาไดรับโอนหุนนั้น
มาโดยถูกตองตามกฎหมาย  ทั้ งนี้  การ
ครอบครองหุนดังกลาวจะตองเปนการ
ครอบครองหุนโดยการไดรับโอนหุนนั้นมา 
จึงไมหมายความรวมถึงการไดครอบครองหุน
โดยเหตุอื่น เชน การครอบครองโดยการรับ
จํานําหุน หรือการรับฝากหุน 
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 กําหนดขอจํากัดการโอนหุนไมได  เวนแต
ขอจํากัดที่เปนไปเพื่อสิทธิประโยชนของบริษัท 
หรือเพื่อเปนการรักษาอัตราสวนการถือหุนของ
คนไทยกับคนตางดาว 

ไมมีบทบัญญัติเปนการเฉพาะในเรื่องนี้ เวนแต
เปนขอจํากัดในบางกรณีที่กําหนดใหบริษัทที่
ประกอบธุรกิจบางประเภทตองมีผูถือหุน
สัญชาติลาวมากกวาคนตางดาว เชน ธุรกิจ
สถานี โทรทัศน -วิทยุ  ธุ รกิจเกี่ ยวกับการ
คมนาคมขนสง เปนตน 

กฎหมาย สปป.ลาว กําหนดใหมีการจํากัดการ
โอนหุนไวได ซึ่งกรณีนี้อาจถือวากระทบสิทธิ
ผูถือหุนเพราะบริษัทอาจตั้งขอจํากัดการโอน
หุนได ซึ่ง NN2 ไดตั้งขอกําหนดการโอนหุนไว
ในขอบังคับตามที่กลาวขางตน และเนื่องจาก 
NN2 เปนบริษัทที่ไดรับสัมปทานจากรัฐบาล 
สปป . ล า ว  ซึ่ ง กํ า ห น ด ใ น  Concession 
Agreement ใหรัฐบาล สปป.ลาว ถือหุนใน 
NN2 รอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและ
ชําระแลว ดังนั้น โครงสรางการถือหุนของ 
NN2 จึงตองอยูภายใตขอจํากัดของสัมปทาน
ดังกลาว 

สมุดทะเบียนผูถือหุน ตองรักษาไว ณ สํานักงานจดทะเบียนของ บมจ. 
ในกรณีของบริษัท ไดแตงตั้ง TSD เปนนาย
ทะเบียนหลักทรัพย 

ตองเก็บรักษาไวในสํานักงานของบริษัท 
เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

- 

การจัดทําทะเบียนผูถือหุนและ
การตรวจสอบจํานวนผูถือหุน
ตางชาติ 

ตองยื่นบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่มีอยูในวันประชุม
สามัญประจําปตอนายทะเบียนภายใน 1 เดือน
นับแตวันเสร็จการประชุม 
ในกรณีของบริษัท ไดแตงตั้ง TSD เปนนาย
ทะเบียนหลักทรัพย ซึ่งจะจัดพิมพบัญชีรายชื่อผู
ถือหุน และรายละเอียดของผูถือหุนรายใหญ ผูถือ
หุนตางชาติ ฯลฯ ใหแก บมจ. 

ตองสงสําเนาสมุดทะเบียนผูถือหุนทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลง หรืออยางนอยปละครั้ง 
ใหเจาหนาที่ทะเบียนวิสาหกิจ อยางชาไมเกิน
วันที่ 25 ธันวาคมของแตละป  

- 
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2.2 ผูถือหุน    
สิทธิและหนาที่ของผูถือหุน โปรดพิจารณาสวนที่ 2 ขอ 9.12 การกํากับดูแล

กิจการ หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน  
นอกจากนี้  ยังมีสิทธิตามที่กําหนดในพรบ . 
บริษัทมหาชนจํากัด เพิ่มเติม เชน 
1. สิทธิในการเรียกประชุมผูถือหุน หากผูถือ

หุนจํานวนรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือ
หุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด สามารถเขาชื่อกันทํา
หนังสือขอใหกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนได คณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือนั้น 

2. สิทธิในการถอดถอนกรรมการ - ที่ประชุม
ผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออก
จากตําแหนงกรรมการกอนถึงกําหนดพน
จากวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุนนับ

ผูถือหุนมีสิทธิในการรองขอใหเรียกประชุม
ผูถือหุนในลักษณะทํานองเดียวกันกับของ 
บมจ.ไทย (โปรดพิจารณาขอ 5.2) ผูถือหุน
อาจขอใหศาลปรับกรรมการ หรือสั่งใหหยุด
กระทําการ (โปรดพิจารณาขอ 4.5) แตงตั้ง
ผูสอบบัญชีแทนผูสอบบัญชีที่วางลงได หาก
คณะกรรมการไม เรี ยกประชุม  (โปรด
พิจารณาขอ 8.4) สิทธิของผูถือหุนในการ
ได รั บข อมู ลข า วสารและสิ ทธิ ในการ
ตรวจสอบ หรือทําสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ
ทะเบียนวิสาหกิจของบริษัทจํากัด (เชน งบ
การเงิน ทะเบียนวิสาหกิจ เปนตน) ไดทุก
เวลาในระหวางเวลาทําการ โดยหลักเกณฑ
ในการตรวจสอบนั้นบริษัทอาจจะกําหนดไว
ในขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เวนแตเอกสาร
เกี่ยวกับความลับทางการคา และยุทธศาสตร
การแขงขัน  คาทําสําเนาใหเก็บตามราคา
ตนทุนที่ไดใชจายในการทําสําเนาเทานั้น  ซึ่ง
ผูถือหุนมีสิทธิเรียกรองใหกรรมการของ
บริษัทจํ ากัด  ลงลายมือ ชื่อรับรองความ

กฎหมาย สปป.ลาว กําหนดสิทธิของผูถือหุน
ในลักษณะคลายกันกับกฎหมายไทย เชน 
การรองขอใหเรียกประชุมผูถือหุนโดยผูถือ
หุน 
แมกฎหมาย  สปป .ลาว  กําหนดใหบริษัท
สามารถกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอตรวจ
เอกสารได แตขอบังคับของ NN2 กําหนดให
ผูถือหุนอาจตรวจสอบเอกสารบริษัทไดทุก
ชวงเวลาทําการ  โดยมิไดกําหนดเงื่อนไข
พิเศษแตอยางใด 
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รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

ถูกตองของสําเนาเอกสารที่บริษัทจํากัดทํา
สําเนาให  

 3. สิทธิในการฟองรองกรรมการ (Derivative 
Suit) - ในกรณีที่กรรมการกระทํา หรือละ
เวนการกระทํา เปนเหตุใหบริษัทเสียหาย ผู
ถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ งถือหุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ  5 ของหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดแจงเปนหนังสือให
บริษัทดําเนินการเรียกรอง หากบริษัทไม
ดํ า เนิ นการ  ผู ถื อหุ นนั้ นจะนํ าคดี ขึ้ น
ฟองรองคาสินไหมทดแทนแทนบริษัทได 
หรือใหกรรมการคนนั้นออกจากตําแหนงก็
ได หรือในกรณีการกระทําหรือละเวนการ
กระทําที่อาจเปนเหตุใหบริษัทเสียหาย ผู
ถือหุนดังกลาวอาจขอใหศาลสั่งระงับการ
กระทําดังกลาวได 

ในกรณีที่กรรมการกระทําการนอกขอบ
วัตถุประสงคของบริษัท หรือขัดกับขอบังคับ
บริษัท หรือทําการนอกเหนืออํานาจที่ไดรับ 
หรื อไมทํ าก ารตามที่ ไ ด รั บมอบหมาย 
กฎหมายของ สปป.ลาว กําหนดสิทธิผูถือหุน
จํานวนหนึ่ งคนหรือหลายคน  ซึ่งถือหุน
รวมกันอยางนอยรอยละ 4 ของหุนที่ชําระ
แลวของบริษัท อาจทําหนังสือบอกกลาวให
บริษัททําการปรับกรรมการหรือใหกรรมการ
หยุ ดกระทํ าก ารนั้ น ได  หากบริ ษั ทไม
ดําเนินการ  ผูถือหุนอาจฟองศาลใหเรียก
ค า เ สี ยห ายจ ากกรรมการนั้ น  หรื อ ให
กรรมการนั้นหยุดกระทําการในนามของ
บริษัทได 

หลักการเรื่องสิทธิในการฟองรองกรรมการ
ของกฎหมายไทยและ สปป.ลาว เปนไปใน
ทํานองเดียวกัน แตแตกตางกันในกรณีของ
จํานวนของผูถือหุนที่จะใชสิทธิ ซึ่งสิทธิของ
ผูถือหุนตามกฎหมายของ สปป.ลาว ใหสิทธิ
ดีกวากฎหมายไทย เนื่องจากกําหนดจํานวน
อัตราสวนจํานวนหุนต่ํากวากฎหมายไทย 

 4. สิทธิในการเสนอวาระการประชุม บริษัท
กําหนดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอ
วาระการประชุม กอนการนัดประชุม 

- ไมมี - กฎหมาย สปป.ลาว ไมไดกําหนดใหสิทธิผู
ถือหุนในการเสนอวาระการประชุมกอนการ
ประชุมผูถือหุน ซึ่งถือวาเปนการกระทบ
สิทธิของผูถือหุน อยางไรก็ตาม ในกรณีของ 
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NN2 ไ ม ก ร ะทบต อ สิ ท ธิ ข อ ง ผู ถื อ หุ น 
เนื่องจาก NN2 มีผูถือหุนเพียง 2 ราย และ
บริษัทเปนผูถือหุนใหญ 

 5. สิทธิในการรองขอตอศาลในการเพิกถอน
มติที่ประชุมผูถือหุน - ผูถือหุนไมนอยกวา 
5 คน หรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวา  1  ใน  5  ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจะรองขอใหศาลสั่งเพิก
ถอนมติในการประชุมซึ่ งไดมีการนัด
ประชุม  หรือลงมติโดยไมปฏิบั ติตาม
กฎหมาย หรือฝาฝนขอบังคับบริษัท หรือ 
พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งตองรองขอ
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมมีมติ 

กฎหมาย สปป.ลาว กําหนดวาผูถือหุนและ
กรรมการมีสิทธิรองขอตอศาลเพื่อพิจารณา
เพิกถอนมติของที่ประชุมผูถือหุนได โดยการ
รองขอตองดําเนินการภายใน 60 วัน นับแต
วันที่ที่ประชุมไดมีมติ 

กฎหมาย สปป.ลาว กําหนดใหสิทธิผูถือหุน
รองขอตอศาลใหเพิกถอนมติที่ประชุมผูถือ
หุนได โดยมีบทบัญญัติที่ใหสิทธิผูถือหุน
มากกวากฎหมายไทย เพราะไมไดกําหนด
จํ า น วนผู ถื อหุ น ที่ จ ะ ใ ช สิ ท ธิ  และ ให
ระยะเวลาในการรองขอมากกวา 

 6. สิทธิในการขอใหมีการตรวจสอบกิจการ - 
ผูถือหุนที่มีหุนจํานวนรวมกันไดไมนอย
กวา 1ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด จะเขาชื่อกัน
ทําคําขอใหนายทะเบียนแตงตั้งผูตรวจสอบ
เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการ และฐานะ
การเงินของ บมจ. หรือการดําเนินการของ

กฎหมาย สปป.ลาว ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิของผูถือหุนในการรองขอใหมีผูตรวจ
สอบบริษัท กฎหมาย สปป.ลาว กําหนดเพียง
สิทธิผูถือหุนในการตรวจสอบเอกสารของ
บริษัท 

แมกฎหมาย สปป.ลาว ไมไดใหสิทธิผูถือหุน
ในการรองขอใหมีผูตรวจสอบบริษัทดังเชน
ในกฎหมายไทย ซึ่งกรณีนี้ถือวากระทบสิทธิ
ของผูถือหุนก็ตาม แตเนื่องจาก SEAN (ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัท)เปนผูถือหุนราย
ใหญใน NN2 และมีการควบคุมบริษัทผาน
ทางคณะกรรมการเสียงขางมากอยูแลว จึงไม
จําเปนตองมีมาตรการแกไขในประเด็นนี้ 
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คณะกรรมการ เมื่อบริษัทไดรับรายงาน จะ
สรุปรายงานใหผูถือหุนทราบภายใน 14 
วันนับแตวันที่ไดรับรายงาน 

การใหสิทธิพิเศษแกผูถือหุนบาง
กลุม 

-ไมมี- 
โปรดพิจารณาสวนที่ 2 ขอ 9.12 การกํากับดูแล
กิจการ หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกัน 

-ไมมี- กฎหมาย สปป.ลาว และกฎหมายไทยบัญญัติ
คลายกันในเรื่องประเภทของหุนในบริษัท 
คือ มีหุน 2 ประเภท คือ หุนสามัญ และหุน
บุริมสิทธิ โดยไมไดกําหนดรายละเอียดวา
หุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิอยางไรบาง (เวนแต
กรณีกฎหมาย  สปป .ลาว  กําหนดวาหุน
บุริมสิทธิจะไมมีสิทธิ เลือกตั้งกรรมการ
บริษัท) เพราะเปนเรื่องที่บริษัทจะกําหนด
บุริมสิทธิกันเองวาใหหุนบุริมสิทธิมีสิทธิ
อยางไร กฎหมายมุงเนนเพียงวาสิทธิของผู
ถือหุนที่ถือหุนประเภทหรือกลุมเดียวกัน
จะตองมีสิทธิเทาเทียมกันเทานั้น 
ซึ่ง NN2 ใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายเทาเทียม
กัน โดยในปจจุบัน NN2 มีเฉพาะผูถือหุน
สามัญเทานั้น  

การจํากัดการถือหุนของ 
ผูถือหุนตางประเทศ 

มีขอจํากัดที่ เปนไปเพื่อสิทธิประโยชนของ
บริษัท หรือเพื่อเปนการรักษาอัตราสวนการถือ
หุนของคนไทยกับผูถือหุนตางประเทศตาม

ไมมีบทบัญญัติเปนการเฉพาะในเรื่องนี้ เวนแต
เปนขอจํากัดในบางกรณีที่กําหนดใหบริษัทที่
ประกอบธุรกิจบางประเภทตองมีผูถือหุน

กฎหมาย สปป.ลาว มีบทบัญญั ติ เกี่ ยวกับ
ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติคลายกับ
กฎหมายไทย อยางไรก็ตาม NN2 เปนบริษัทที่
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กฎหมาย สัญชาติลาวมากกวาคนตางดาว เชน ธุรกิจ
สถานี โทรทัศน -วิทยุ  ธุ รกิจเกี่ ยวกับการ
คมนาคมขนสง เปนตน 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากกระทรวง
แผนการและการลงทุน และไดรับสัมปทาน
จากรัฐบาล สสป.ลาว ซึ่งกําหนดใน Concession 
Agreement ใหรัฐบาล สปป.ลาว ถือหุนใน 
NN2 รอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและชําระ
แลว และชาวตางชาติ(ซึ่งปจจุบันคือ SEAN) 
สามารถถื อหุ นส วนที่ เหลื อได  ดั งนั้ น 
โครงสรางการถือหุนของ NN2 จึงถูกจํากัดอยู
ภายใตเงื่อนไขดังกลาว   

3. วิธีบริหารจัดการบริษัท  
3.1 การกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

การตรวจสอบภายใน 
พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด และ พรบ. หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย เปนกฎหมายที่กําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้งและดําเนินการของ 
บมจ .  ซึ่ งภายใตบทบัญญั ติของกฎหมายนี้
ประกอบดวยหลักการพื้นฐานของการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและการตรวจสอบภายใน บมจ. ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กฎหมายวาดวยวิสาหกิจ เปนกฎหมายหลักที่
เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจ
ประเภทตางๆ ใน สปป.ลาว ซึ่งมีบทบัญญัติที่
มีวัตถุประสงคเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการตรวจสอบภายในของบริษัทที่จด
ทะเบียนขึ้นตามกฎหมายของ สปป.ลาว   

กฎหมาย สปป.ลาว มีมาตรการเพื่อการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยหลักการตางๆ ไดกําหนด
แทรกอยูในบางมาตราของกฎหมายวาดวย
วิสาหกิจ และยังไมมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนการเฉพาะแต
อยางใด 
แมจะยังไมมีรายละเอียดของกฎหมายเฉพาะ
เรื่อง แตก็มีแนวโนมที่จะมีการพัฒนาใหมี
ความชัดเจนมากขึ้นในอนาคต โดยขอบังคับ
ของ NN2 ก็ไดกําหนดหลักการตางๆ เพื่อการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและการตรวจสอบภายใน
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ของบริษัทในดานตางๆ เชน การคุมครองสิทธิ
ของผู ถือหุน  การเปดเผยขอมูล  เปนตน 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท  NN2ยังไดมี
มติรับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทตาม
แบบอยางของ บมจ.ไทย ซึ่งจดทะเบียนใน 
SET เพื่อใหบริษัทมีธรรมาภิบาลที่ดีดวย 

 หลักการดังกลาวขางตนครอบคลุมในประเด็น
ตางๆ ดังตอไปนี้ 
- ความโปรงใสและการเผยแพรขอมูล เชน 

สิทธิในการเรียกประชุม สิทธิที่จะตรวจดู
รายงานการประชุมกรรมการและรายงาน
การประชุมผูถือหุน สิทธิขอใหเพิกถอนมติ
ของที่ประชุมใหญที่ฝาฝนขอบังคับ หรือ
กฏหมาย  

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
เชน สิทธิของผูถือหุนที่จะฟองกรรมการ
บริษัท ในกรณีที่บริษัทไมฟองกรรมการที่
ทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัท เปนตน  

- สิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน  

- สิทธิของผูถือหุนในการรับทราบขอมูล

บทบัญญัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการตรวจสอบภายในของบริษัทจํากัด 
ครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
- การคุมครองสิทธิของผูถือหุน สิทธิของผู

ถือหุนในการเสนอความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานของบริษัท ไดรับการปกปอง
ผลประโยชน ไดรับขอมูลขาวสารและ
ตรวจสอบเอกสารของบริษัท  

- ความโปรงใสและการเผยแพรขอมูล 
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
- สิทธิ ของผู ถื อหุ นที่ จะซื้ อหุ นก อน

บุคคลภายนอกถามีผูถือหุนของบริษัทที่
ตองการจะโอนหรือขายหุน  

- การกําหนดใหกรรมการบริษัทตอง
ปฏิบัติหนาที่ภายใตวัตถุประสงคของ
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เกี่ยวกับบริษัท สิทธิของผูถือหุนในการรับ
เงินปนผล  

- บทบัญญัติที่กําหนดหนาที่กรรมการบริษัท
ใหตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
และดวยความระมัดระวัง เปนตน 

บริษัทที่กําหนดในขอบังคับหรือตราสาร
จัดตั้งบริษัท เปนตน 

 นอกจากนี้ บริษัทซึ่งจะอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดนําแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ  OECD มาเปนแนวทาง  และ
เพิ่ ม เติมหลักเกณฑดั งกล าวในกฎหมายที่
เกี่ยวของเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยปฏิบัติตาม ซึ่งบริษัทไดนํากรอบธรร
มาภิบาลที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดมากําหนด
เปนแนวปฏิบัติ ดังนี้  
- การรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ 

(Accountability) 
- ความสํานึกในหนาที่อยางเต็มความสามารถ

และมีประสทิธิภาพ (Responsibility) 
- การเคารพในสิทธิและการปฏิบัติตอผูมีสวน

ไดเสียอยางเทาเทียมกัน (Equitable 
Treatment) 

ในสวนของบริษัทจํากัดไมมีกฎหมายที่บัญญัติ
เกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนการ
เฉพาะ ซึ่งในปจจุบัน สปป.ลาว อยูในระหวาง
การพัฒนากฎเกณฑที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ 
โปรดพิจารณาสวนที่  2  ขอ  9 .14.1 การ
ควบคุมดานการบริหารของบริษัทที่เขาไป
ลงทุน 

ตามที่ไดกลาวไวขางตน สปป.ลาว ยังไมมี
กฎหมายหลักที่ระบุหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีเปนการเฉพาะ มีเพียงหลักการที่ปรากฏใน
มาตราตางๆ ของกฎหมายวาดวยวิสาหกิจ
เชนเดียวกับกฎหมายบริษัทของไทย 
อยางไรก็ตาม แมวา NN2 จะเปนบริษัทจํากัด 
จัดตั้งภายใตกฎหมายวาดวยวิสาหกิจของ 
สปป.ลาว และยังไมมีบทบัญญัติใดๆ บังคับ
ในเรื่องนี้ แตบริษัทมีการกําหนดกลไกและนํา
แนวทางของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทมาปรับใชแก NN2 เพื่อใหมีธรรมาภิบาล
ที่ดี ในมาตรฐานเดียวกัน 
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- การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส 
(Disclosure and Transparent) 

- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
(Internal Control and Internal Audit) 

- การวางกรอบจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct and Code of Ethics) 

โปรดพิจารณาสวนที่ 2  ขอ 9.12 การกํากับดูแล
กิจการ 

3.2 การปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน (Conflict of 
Interest) 

กรรมการของ บมจ. ถูกหามมิใหประกอบกิจการ
คาขายใดๆ อันมีสภาพเปนอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันกับการคาขายของบริษัท ไมวา
ทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น 
โดยมิไดรับความยินยอมของที่ประชุมผูถือหุน  
นอกจากนี้ยังถูกหามมิใหเปนหุนสวนในหาง
หุนสวนสามัญ หุนสวนไมจํากัดความรับผิดใน
หางหุนสวนจํากัด  หรือเปนกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่
มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน 
หรือประโยชนผูอื่น  เวนแตจะไดแจงใหที่
ประชุมผูถือหุน ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

กรรมการบริษัทจํากัดถูกหามมิใหดําเนิน
ธุ ร กิ จที่ มี ลั กษณะแข งขันกับบริษัทใน
ลักษณะดังนี้ 
1. ธุรกิจประเภทเดียวกันหรือคลายกันกับ

บริษัท ไมวาทําเพื่อประโยชนตนหรือ
เพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตไดรับความ
ยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุน 

2. เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ
หรือหุนสวนทั่วไปในหางหุนสวนจํากัด 
ซึ่งดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือ
คลายกันกับบริษัท เวนแตไดรับความ
ยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุน 

3. ดําเนินธุรกิจกับบริษัทของตน ไมวาทํา

กฎหมาย  สปป .ลาว  กํ าหนดบทบัญญั ติ
เ กี่ ย วกับการป อ งกันความขั ดแย งท าง
ผลประโยชน ของกรรมการบริ ษั ทไว
คลายคลึงกับกฎหมายไทย และมีการปกปอง
สิทธิของผู ถือหุนในระดับใกล เคี ยงกับ
กฎหมายไทย 
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กรรมการ  ผู บริหาร  หรือบุคคลที่ มี ความ
เกี่ยวของจะกระทําธุรกรรมกับบริษัท  หรือ
บริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรมดังกลาว ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทแลว เวน
แตธุรกรรมดังกลาวจะเขาขอยกเวนตามที่
กฎหมายกําหนดไว 
กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัท
ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคล
ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
โปรดพิจารณาสวนที่  2  ขอ  9 .12 นโยบาย
ปองกันเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชน
ผูอื่น เวนแตตกลงกันไวเปนอยางอื่น 

4. กูยืมเงินจากบริษัทดวยตนเอง หรือโดย
สมาชิกในครอบครัว หรือญาติพี่นอง
ใกลชิด เวนแตกําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัท  ขอหามนี้ใหนําไปใชกับ
พนักงานและลูกจางของบริษัทดวย 

4. กรรมการบริษัท (โปรดพิจารณาสวนที่ 2 ขอ 9 การจัดการ)  
4.1 องคประกอบ จะตองมีกรรมการอยางนอย 5 คน และจํานวน

ไ ม น อ ย ก ว า กึ่ ง ห นึ่ ง ต อ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ น
ราชอาณาจักรไทย 
คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปน
ประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการอีกคน
หนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็
ได  
นอกจากนี้ บริษัทยังกําหนดใหมีคณะกรรมการ

บริษัทจํากัดที่มีทรัพยสินเกินกวา 5 หมื่นลาน
กีบ ตองมีคณะกรรมการ 
กรรมการจะมีจํานวนกี่คนก็ได  

กฎหมายสปป .ลาว  ไมไดกําหนดจํานวน
กรรมการของบริษัทนี้ อาจสงผลกระทบตอ
สิทธิของผูถือหุน โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
จํานวนกรรมการไมสอดคลองกับขนาดของ
บริษัท ตางจากกฎหมายไทยที่กําหนดจํานวน
กรรมการขั้นต่ําของแตละบริษัทไว  
อยางไรก็ตาม ขอบังคับของ NN2 กําหนดให
บริษัทตองมีคณะกรรมการไมเกิน 15 คน ซึ่ง 
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ชุดยอยตางๆ รายละเอียดโปรดพิจารณาสวนที่ 2 
ขอ 9.1 ถึง ขอ 9.1.5โครงสรางองคกรของบริษัท 

ณ ปจจุบัน NN2 มีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน 
ดังนั้น จํานวนกรรมการของ  NN2 จึงตอง
เปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับเทานั้น   

4.2 คุณสมบัติกรรมการบริษัท คุณสมบัติภายใต พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด คือ 
ตองเปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ ไมเปน
บุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ  ตองไมเคยรับโทษ
จํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดทําโดยทุจริต ไมเคย
ถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการฐาน
ทุจริตตอหนาที่ 
กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดย
กรรมการอาจเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็
ได  และบริษัทไมอาจกํ าหนดขอจํ ากัดที่มี
ลักษณะกีดกันไมใหผูถือหุนเปนกรรมการได 
โปรดพิจารณาสวนที่  2 ขอ 9.7 การสรรหา
กรรมการและผูบริหารของบริษัท 

กรรมการตองไมเปนนิติบุคคล ตองเปนผูมี
ความสามารถตามกฎหมาย  ไมเปนบุคคล
ลมละลายซึ่งยังไมพนกําหนดหามดําเนิน
ธุรกิจ และไมเคยไดรับโทษฐานฉอโกงหรือ
ยักยอกทรัพย 

กฎหมาย สปป.ลาว ไมไดกําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะตองห ามของกรรมการไว
ครอบคลุมครบถวน  เพื่ อ เปนการรักษา
ผลประโยชน ของบริ ษั ทและผู ถื อหุ น
เทียบเทา บมจ. ที่จดทะเบียนของไทย 
อยางไรก็ดี  คุณสมบั ติกรรมการรวมทั้ ง
ผูบริหารไดถูกกําหนดไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัทแลว ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานของ บมจ. ซึ่งจดทะเบียนใน SET 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

โปรดพิจารณาสวนที่ 2ขอ 9.7.2 และขอ 9.7.3 กฎหมายไมมีขอกํ าหนดใหตองแตง ตั้ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

NN2 ไมไดกําหนดใหตองแตงตั้งกรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  แตในกฎ
บัตรคณะกรรมการไดกําหนดองคประกอบ
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ของคณะกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการ
ไววาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมี
ลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศที่
เกี่ยวของ 

คุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ 
ในหนาที่งานที่ไดรับการแตงตั้ง 
โปรดพิจารณาสวนที่ 2 ขอ 9.1.4 

เ ป น ผู มี ค ว า ม รู  ค ว า ม ส า ม า ร ถ  แ ล ะ
ประสบการณ  ในหนาที่งานที่ไดรับการ
แตงตั้ง 

- 

4.3 การเลือกตั้งกรรมการ การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการโดยที่
ประชุมใหญผูถือหุนเทานั้น คณะกรรมการชุด
แรกไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมจัดตั้งบริษัท เวน
แตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงดวยเหตุ
อื่ นนอกจ ากถึ ง ค ร า วออกตามว า ร ะ  ให
คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเขาเปน
กรรมการแทนที่ตําแหนงที่วาง ในการประชุม
คราวถัดไป ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู โดยบุคคลที่
เขาดํารงตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงได
เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตน
แทน 

กรรมการชุดแรกไดรับแตงตั้งจากที่ประชุม
จัดตั้งบริษัท สวนกรรมการชุดตอไปที่เขา
แทนกรรมการที่ออกตามวาระมาจากการ
เลือกตั้งของที่ประชุมผูถือหุน 
หากมีตําแหนงกรรมการวางลงกอนครบ
วาระ  ใหที่ประชุมคณะกรรมการแตงตั้ง
กรรมการแทนที่ตําแหนงที่วางนั้น 

- 
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 กรณีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  ที่
ประชุมใหญผูถือหุนเปนผู พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทน ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในขอบังคับบริษัท  
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง

หุนตอเสียงหนึ่ง 
2. ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตทั้งนี้
ต องไม เกินจํ านวนกรรมการที่ จะพึ ง
เลือกตั้งในครั้งนั้น 

3. ในกรณีที่ ผู ถื อหุนใชสิทธิ เลื อกบุคคล
มากกวาหนึ่งคนเปนกรรมการ ผูถือหุนมี
สิทธิลงคะแนนเสียงใหแกบุคคลแตละทาน
นั้นไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู 
ทั้งนี้ โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดไมได 

4. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลง
มาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี
บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ

กรรมการชุดตอไปมาจากการเลือกตั้งของที่
ประชุมผูถือหุน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
หรื อถอดถอนกรรมก า รอ า จ เป นก า ร
ลงคะแนนแบบสะสม หรือการลงคะแนน
แบบปกติ  

ขอบังคับของ NN2 กําหนดใหผูถือหุนมีสิทธิ
เลือกตั้งกรรมการตามสัดสวนที่ผูถือหุนราย
นั้นมีสิทธิ หากกรรมการลาออก เสียชีวิต 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ผูถือหุนที่เลือก
กรรมการดังกลาวจะเลือกกรรมการคนใหม
มาทําหนาที่แทน และกรรมการอาจถูกถอด
ถอนไดโดยผูถือหุนที่ไดเลือกกรรมการนั้น 
และผูถือหุนดังกลาวจะเปนผูเลือกกรรมการ
ใหมมาแทนที่ 
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พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุม
เปนผู ออกเสี ยงชี้ขาดเพื่ อให ได จํ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

 บริษัทต อ งจดทะ เบี ยนการ เปลี่ ยนแปลง
กรรมการใหมภายใน 14 วันนับแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการตองแจงนายทะเบียน
ภายในกํ าหนด  10  วันทํ าการนับแต วัน
เปลี่ยนแปลง และจะมีผลตอบุคคลภายนอกก็
ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนแลว 

- 

4.4 วาระการดํ ารงตํ าแหนงของ
กรรมการ /การพนสภาพของ
กรรมการ 

กรณีทั่ วไป  ในการประชุมผู ถือหุนสามัญ
ประจําปทุกครั้ง จะเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
พรอมกันในคราวเดียว โดยใหคณะกรรมการชุด
เดิมรักษาการในตําแหนงไปกอน 
แตหาก บมจ. มีขอบังคับบริษัทกําหนดวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการไว เฉพาะแลว ในแตละป
กรรมการจะตองออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 
3 หรือจํานวนใกลที่สุด โดยกรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ใหจับ
สลากสวนปหลังตอๆไป ใหกรรมการคนที่อยู
ในตํ าแหน งนานที่ สุ ด เปนผู ต องออกจาก
ตําแหนง กรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเขารับ
ตําแหนงอีกได 

กรรมการมีวาระ 2 ป และสามารถเลือกตั้ง
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกได  
ก ร ร ม ก า ร ที่ ไ ด รั บ ก า ร แ ต ง ตั้ ง โ ด ย
คณะกรรมการใหดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนที่ตําแหนงที่วางลงจะมีวาระเทากับวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขาแทน 

- 
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 นอกจากการพนตํ า แหน งต ามวาระแล ว 
กรรมการอาจพนสภาพการเปนกรรมการโดย
การลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติ หรือถูกถอด
ถอนโดยที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา  3 ใน  4  ของจํานวนผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
นอกจากนี้กรรมการอาจพนจากตํ าแหนง
เนื่องจากคําสั่งศาลกรณีกรรมการไมปฏิบัติ
หนาที่ของตนเปนเหตุใหบริษัทเสียหาย ผูถือหุน
สามารถฟองเรียกคาสินไหมจากกรรมการนั้น
ได  และขอใหศาลสั่งใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงไดดวย  

กรรมการอาจถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุมผู
ถือหุน แตไมมีบทบัญญัติในกฎหมายวาดวย
วิสาหกิจ ที่กําหนดใหสิทธิแกผูถือหุนหรือ
คณะกรรมการบริษัท ในการรองขอใหศาล
แตงตั้งหรือปลดตําแหนงกรรมการได เวนแต
กรณีที่มีการละเมิดขั้นตอนการเลือกตั้งตามที่
ไดกําหนดไวในกฎหมายหรือขอบังคับของ
บริษัท 
กรรมการอาจพนตําแหนงตามวาระ โดยมติที่
ประชุมผูถือหุน คําสั่งศาล ตาย ลมละลาย 
ลาออก ขาดคุณสมบัติ ไมมีความสามารถ
ตามกฎหมาย 

กฎหมาย สปป.ลาว ไมไดกําหนดใหสิทธิผู
ถื อหุ นร อ งขอใหศ าลแต ง ตั้ งหรื อปลด
กรรมการได เวนแตพิสูจนไดวามีการละเมิด
ขั้นตอนการเลือกตั้ งกรรมการ  ตางจาก
กฎหมายไทยที่ใหสิทธิผูถือหุนขอใหศาลสั่ง
ใหกรรมการออกจากตําแหนงได หากมีเหตุ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

4.5 สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ  ของ
กรรมการบริษัท 

อํานาจหนาที่กรรมการเปนไปตามวัตถุประสงค 
ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน 

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตองอยูภายใน
ขอบเขตอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับของบริษัท และอยูภายใตการ
กํากับดูแลของที่ประชุมใหญผูถือหุน 

สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษัทภายใตกฎหมาย สปป.ลาว อยูภายใต
ข อบอํ า น า จ และวั ต ถุ ป ร ะส งค บ ริ ษั ท 
เชนเดียวกับกฎหมายไทย 

 อํานาจหนาที่กรรมการแบงเปนอํานาจทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการบริษัท และหนาที่เฉพาะของ
กรรมการ  อํานาจทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของบริษัท เชน การเรียกใหผูจองหุน

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการมีสองลักษณะ 
คือ  การปฏิบัติหนาที่ในนามตัวแทนของ
บริษัท และการปฏิบัติหนาที่เฉพาะ 
- การปฏิบั ติหนาที่ในนามตัวแทนของ

- 
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ชําระเงินคาหุน การจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 
การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน เปนตน 
หนาที่ เฉพาะของกรรมการเชน หนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  กระทําการ
ภายในขอบอํานาจ 

บริษัท  คือการปฏิบั ติหนาที่ ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซึ่งเปนหนาที่กรรมการ
ตามปกติทั่วไป การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
กรรมการบริษัทตองดํ า เนินการให
เ ป น ไปตามที่ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง 
กําหนดไว  (ไดแกกฎหมายเกี่ ยว กับ
ตัวแทนและกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา) 
รวมถึงตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการ
เฉพาะเรื่อง เชน การดําเนินการเกี่ยวกับ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตางๆ 
เปนตน 

- การปฏิบัติหนาที่ เฉพาะของกรรมการ
ตามที่กฎหมาย ขอบังคับ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุนกําหนด ซึ่งเปนหนาที่ใน
สวนที่ เกี่ยวกับการดําเนินการบริหาร
จัดการของบริษัท เชน บริหารกิจการ 
เรียกและเก็บคาหุน บริหารจัดการทุน
ของบริษัท จัดวางระบบบัญชีของบริษัท 
สงงบการเงินใหผูถือหุน เปนตน 
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 หามกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกัน  และกิจการอันเปนการแขงขันกับ
บริษัท และหามกรรมการเปนหุนสวนในหาง
หุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความ
รับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการ
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีกิจการ
อันมีสภาพอยางเดียวกัน หรือเปนการแขงขัน
กับกิจการของ  บมจ .  ที่ตนเปนกรรมการอยู 
กรรมการมีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนได
เสียของกรรมการในบริษัท ตองหามซื้อขาย
ทรัพยสินกับบริษัท และหามกูเงินจากบริษัท
ดวย 

หามกรรมการ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว
หรือญาติสนิทของกรรมการ กูยืมเงินจาก
บริษัท เวนแตไดกําหนดไวในขอบังคับของ
บริษัท  

ขอบังคับของ NN2 ไมไดยกเวนขอนี้ 

 กรรมการไมตองรับผิดตอบริษัท ผูถือหุน หรือ
เจาหนี้ของบริษัทในการใดที่ไดทําไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท 
และมติที่ประชุมผูถือหุน  โดยกรรมการได
กระทําไปดวยความซื่อสัตยสุจริตและระวัง
รักษาผลประโยชนบริษัท แตหากกรรมการ
กระทําการ หรือละเวนกระทําการใดที่ขัดกับ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท 
และมติที่ประชุมผูถือหุนดังกลาว เปนเหตุให

กรรมการมีความรับผิดเปนการสวนตัวหาก 
ไดกระทําการนอกวัตถุประสงค ขอบังคับ 
ปฏิบัติหนาที่นอกเหนือที่ไดรับมอบอํานาจ 
หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
เวนแตกรรมการจะพิสูจนไดวาไมไดมีสวน
เกี่ยวของในการกระทําผิดดังกลาว หรือได
คัดคานการกระทํานั้นในที่ประชุมแลว 
อยางไรก็ตามบริษัทอาจจะมีความรับผิดใน
การกระทําดังกลาว (กระทําการนอกขอบ

กฎหมายไทยและกฎหมาย สปป. ลาว ใน
สวนความรับผิดของกรรมการในกรณีนี้มี
ความคลายกัน กลาวคือ หากกรรมการได
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  วัตถุประสงค 
ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือ
หุนแลว  กรรมการไมตองรับผิดเปนการ
ส ว นตั ว  โ ด ยทั้ ง นี้  ใ นก รณี ข อ ง  NN2 
คณะกรรมการของ NN2 ไดรับเอากฏบัตร
คณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อให 
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บริษัทเสียหายอาจมีความรับผิดเปนการสวนตัว
ได  
โปรดพิจารณาสวนที่  2 ขอ  9.1.1 ขอบเขต
อํ าน า จหน าที่ แ ล ะคว ามรั บผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

วั ตถุ ประสงค  ข อบั งคับ  ปฏิบั ติหน าที่
นอกเหนือจากที่ไดรับมอบอํานาจ หรือไม
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย) ของ
กรรมการตอบุคคลที่สามได หากที่ประชุมผู
ถือหุนไดมีมติรับเอาการกระทําดังกลาวของ
กรรมการ  
ในกรณีที่กรรมการกระทําการนอกขอบ
อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมิไดเปน
การฝาฝนวัตถุประสงคของบริษัท บริษัทจะ
มีความรับผิดตอบุคคลที่สาม สวนความรับ
ผิดภายในระหวางบริษัทและกรรมการ จะ
เปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
ในเรื่องนั้นๆ 
บริ ษั ท อ า จกํ าหนดมาตรก า ร ใดๆ  ต อ
กรรมการที่ ละ เมิดหน าที่ ของตนไว ใน
ขอบังคับบริษัทก็ได  นอกจากนี้ผูถือหุนหนึ่ง
คนหรือหลายคน ซึ่งมีหุนรวมกันอยางนอย
รอยละ 4 ของหุนที่ชําระแลว อาจมีหนังสือ
บอกกลาวใหบริษัทดําเนินการปรับเงินแก
กรรมการที่ละเมิดหนาที่ หรือใหกรรมการ
หยุดกระทําการ หากบริษัทไมดําเนินการ ผู

NN2 มีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการที่
คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่ภายใน
ขอบวัตถุประสงคของบริษัท และภายใต
กฎหมายเทานั้น ไวดวยแลว 
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ถือหุนอาจทําการแทนบริษัทโดยรองขอ
เพื่อใหศาลเรียกใหกรรมการดังกลาวชําระ
คาเสียหายใหแกบริษัท หรือใหหยุดกระทํา
การก็ได 

4.6 การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตองประชุมกันอยางนอย 3 เดือน
ตอครั้ ง  โดยประธานกรรมการเปนผู เรียก
ประชุมคณะกรรมการ  โดยสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอน
การประชุม กรรมการตองเขาประชุมดวยตัวเอง
ไมอาจมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนได 

กรรมการแตละคนอาจจะเรียกประชุมเมื่อใด
ก็ได 
กรรมการตองเขาประชุมดวยตนเอง  ไม
สามารถมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาประชุม
แทนได เวนแตไดรับความยินยอมเปนเอก
ฉันทจากกรรมการอื่น ผูรับมอบฉันทะหรือผู
แทนที่เขาประชุมคณะกรรมการมีสิทธิให
ความเห็นได แตไมมีสิทธิลงคะแนนเสียง   

ตามกฎหมาย  สปป.ลาว ไมไดกําหนดให
คณะกรรมการตองประชุมกันอยางนอย
เทาใด 
อย างไรก็ตาม  NN2 ไดมีการกําหนดใน
ขอบังคับไวว า  จะตองมีการจัดประชุม
คณะกรรมการอยางนอยทุกๆ 3 เดือน หรือ
ก ร ร ม ก า ร ส อ ง ค น อ า จ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการเมื่อใดก็ได 
นอกจากนี้ กฎหมาย สปป.ลาว ยังกําหนดให
กรรมการสามารถมอบหมายใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมกรรมการแทนได หากไดรับความ
ยินยอมจากกรรมการอื่น  แต ไมมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ขอบังคับของ NN2 ได
กําหนดใหกรรมการสามารถเขารวมประชุม
ดวยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะก็ได ซึ่ง
กรณีนี้อาจกระทบสิทธิผูถือหุนได เนื่องจาก
ผูถือหุนอาจพิจารณาวาไดเลือกตั้งกรรมการ
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มาจากความสามารถเฉพาะตัวของกรรมการ
คนนั้นๆ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในอีก
ดานหนึ่ง การที่ NN2 กําหนดใหกรรมการ
สามารถมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาประชุม
แทนไดนั้นจะเปนการกอใหเกิดความยืดหยุน
ในการประชุมคณะกรรมการมากขึ้ น 
นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทยอมจะตอง
พิจารณาอยางรอบคอบในการมอบหมายให
บุคคลอื่นเขาประชุมแทน เนื่องจากเปนความ
รับผิดชอบของตนในการมอบหมายดังกลาว 

 คณะกรรมการจะมีมติเวียนโดยไมมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการไมได 

คณะกรรมการอาจจัดการประชุมแบบไมเปน
ทางการโดยผานการสื่อสารใดๆ ก็ได  การ
รับรองมติและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (เมื่อ
ใชวิธีการสื่อสารเฉพาะกิจ) ของการประชุม
แบบไมเปนทางการ ใหกําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัท 

กฎหมาย สปป.ลาว รับรองการจัดประชุมผาน
การสื่อสารใดๆ ได นอกจากนี้ ขอบังคับ NN2 
ยังกําหนดใหคณะกรรมการอาจมีมติเวียนได 
ซึ่งอาจกระทบตอสิทธิของผูถือหุน อยางไรก็
ตาม มติเวียนที่ NN2 กําหนดในขอบังคับนั้นจะ
มีผลผูกพันบริษัทไดตอเมื่อกรรมการทุกคนได
ลงลายมือชื่อในมติดังกลาวแลว ซึ่งจะเปนการ
กําหนดใหกรรมการทุกคนตองรับรองมติเวียน
อยางแทจริง โดยมติเวียนจะนํามาใชเฉพาะใน
กรณีที่ไมสําคัญมากนัก และเฉพาะในกรณี
จําเปนเทานั้น 
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 องคประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

องคประชุม  ใหขึ้ นอยู กั บการตกลงของ
คณะกรรมการ แตองคประชุมตองไมต่ํากวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ในกรณีที่มี
กรรมการเพียงสองคน องคประชุมตองเปน
สองคน  
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท ากัน ประธานที่
ประชุมคณะกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเปนเสียงชี้ขาด 

กฎหมาย สปป.ลาว รองรับการประชุมที่มีองค
ประชุม 2 คนได โดยใหประธานกรรมการมี
สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ได แตในกรณีของ NN2 มีกรรมการถึง 13 คน 
และกําหนดองคประชุมไวไมต่ํากวากึ่งหนึ่ง จึง
ไมเกิดกรณีนี้ 

 มติที่ประชุมกรรมการใหถือเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของกรรมการที่มาประชุม 
โดยกรรมก า รคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง เ สี ย ง 
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีที่คะแนน
เสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมสามารถออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาดได 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ตองไดรับ
คะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่ เขา
ประชุม  โดยกรรมการหนึ่งคนมีคะแนนเสียง
หนึ่ ง เสียง  ในกรณีที่คะแนนเสียงเท ากัน 
ประธานที่ประชุมคณะกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
กรรมการที่มีสวนไดเสีย หรือมีผลประโยชน
เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่จะมีการพิจารณา
จะไมมีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ 

- 
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4.7 คาตอบแทนกรรมการ บมจ. ไมอาจจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดให
กรรมการได เวนแตจายเปนคาตอบแทนตาม
ขอบังคับบริษัท หรือตามมติของที่ประชุมผูถือ
หุนซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 
ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม 
โปรดพิจารณา สวนที่ 2 ขอ 9.8 คาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร 

กรรมการของบริษัทไมมีเงินเดือน แตไดรับ
เบี้ยประจําป และเบี้ยประชุมแตละครั้งใน
อัตราที่กําหนดโดยที่ประชุมผูถือหุน เวนแต
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก หรือมีการ
ตกลงเปนอยางอื่น 

- 

4.8 การจายคาชดเชยกรณีตางๆ -ไมมีกําหนดไว- -ไมมี- - 
4.9 การมีสวนไดเสียของกรรมการ กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา

เมื่อมีสวนไดเสีย ดังตอไปนี้ (ถามี) 
1. มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน

สัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้น 
2. ถือหุน หรือหุนกูในบริษัทและบริษัทใน

เครือ 
โปรดพิจารณาสวนที่  2  ขอ  9 .12 นโยบาย
ปองกันเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

กรรมการมีหนาที่ตองแจงใหบริษัททราบ
เกี่ยวกับผลประโยชนที่ตนมี ไมวาทางตรง
หรือทางออม ในสัญญาตางๆ ของบริษัท 
หรือการถือหุนเพิ่มหรือลดลงในบริษัทจํากัด 
หรือในกลุมบริษัทที่เกิดขึ้นระหวางปบัญชี  

- 

4.10 การเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ/
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และผูถือหุน 

ตองจัดใหมีทะเบียนกรรมการและเก็บรักษาไว 
ณ สํานักงานใหญของบริษัท โดยบริษัทอาจ
มอบหมายใหบุคคลใดทําหนาที่ เก็บรักษา
ทะเบียนไวแทนบริษัท ณ ที่ใดก็ไดแตตองแจง

ทะเบียนกรรมการ ตองประกอบดวยรายการ 
ขอมูลของกรรมการ ขอมูลหุนที่กรรมการแต
ละคนถือ  และวันที่ ได รั บ เลื อก ตั้ ง เปน
กรรมการ 

- 
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ใหนายทะเบียนทราบ ในกรณีของบริษัท 
เลขานุการบริษัทมีหนาที่จัดทําและเก็บรักษา
เอกสารทะเบียนกรรมการ/รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และผูถือหุน 
โปรดพิจารณา สวนที่ 2 ขอ 9.1.5 

ทะเบียนกรรมการและรายงานการประชุมผู
ถือหุน ตองเก็บรักษาไวที่สํานักงานใหญของ
บริษัท เพื่อผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

4.11 ความรับผิดของกรรมการ หรือ
ผูบริหารสําหรับความเสียหาย
ใดๆ อันเกิดขึ้นแกบริษัทหรือผู
ถือหุน ในกรณีตาง ๆ เชน 
เปดเผยขอมูลเท็จ การไมจัดทํา
เก็บรักษาบัญชี ทะเบียน หรือ
เอกสารของบริษัท 

กรรมการตองรับผิดรวมกัน เพื่อความเสียหาย
ใดๆ อันเกิดแกผูถือหุน และบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
กับบริษัทดังตอไปนี้ เวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดมีสวนในการกระทําผิดนั้นดวย เชน การแจง
ขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความอันควร
ตองแจ ง เกี่ ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดํ า เ นิ น ง านของบริ ษั ท ในก าร เสนอขาย
หลักทรัพยของบริษัท การแจงขอความเท็จหรือ
ลงรายการในเอกสารที่ยื่นตอนายทะเบียน การ
จัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน รายงานการ
ประชุมตางๆ อันเปนเท็จ 

โปรดพิจารณาขอ 4.5 สิทธิ หนาที่ ความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษัทขางตน 

- 

5. การประชุมผูถือหุน  
5.1 การประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมสามัญผู
ถือหุนภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปทาง
บัญชีของบริษัท 
เ รื่ อ งที่ ต องพิ จารณา  ( 1 )  รับทราบผลการ

ใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนอยางนอยปละ
ครั้ง ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท  
เรื่องที่ตองดําเนินการในที่ประชุมผูถือหุน 
คือ (1) รับรองขอบังคับและสัญญาจัดตั้ง

กฎหมาย สปป.ลาว กําหนดใหมีการประชุม
สามัญผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง โดยไมได
กําหนดระยะเวลาที่ตองจัดใหมีการประชุม
ดังเชนกฎหมายไทย  ซึ่งกรณีนี้อาจทําให
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ดําเนินงานของบริษัท (2) อนุมัติงบการเงิน (3) 
จัดสรรเงินกําไร และพิจารณาจายเงินปนผล (4) 
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระ  (6) กําหนดคาตอบแทน
กรรมการ (7) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทน 

บริษัท (2) เลือกตั้งกรรมการหรือ
คณะกรรมการ (3) เลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชี 
(4) กําหนดเบี้ยประจําป เบี้ยประชุม หรือ
เงินเดือนของกรรมการ (5) กําหนดเงินเดือน
ของพนักงาน คาจางของผูตรวจสอบบัญชี 
และคาจางของลูกจางอื่นของบริษัท  (6) 
รับรองบทสรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุ ร กิจ  บัญชีรายรับ  บัญ ชีรายจ าย  และ
แผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท (7) รับรอง
วิธีการจายปนผล (8) ใชสิทธิและปฏิบัติ
หนาที่อื่นๆ ที่เห็นวามีความจําเปน 

กระทบสิทธิของผูถือหุน แตทั้งนี้ขอบังคับ
ของ NN2 ไดกําหนดระยะเวลาจัดประชุม
สามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ภายในกําหนดเวลา  4 เดือนไวแลว  และ
กํ าหนดวาระการประชุมไว ในทํ านอง
เดียวกับกฎหมายไทย 

 องคประชุม ตองมีผูถือหุนมาเขาประชุมไมนอย
กวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนรวมกันไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  
ผูถือหุนอาจเขาประชุมดวยตนเองหรือตั้งผูรับ
มอบฉันทะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนก็ได 

องคประชุม  กําหนดไวในขอบังคับของ
บริษัท หากไมไดกําหนดไว องคประชุมตอง
มีผูถือหุนเขารวมประชุมอยางนอย 2 คน 
และตองมีจํานวนหุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

กฎหมาย สปป.ลาว กําหนดองคประชุมของ
ที่ประชุมผูถือหุนไวแตกตางจากองคประชุม
ตามกฎหมายไทย ในสวนของจํานวนผูถือ
หุน (เนื่องมาจากรูปแบบที่ตางกันระหวาง 
บมจ. และบริษัทจํากัด) และจํานวนหุน ซึ่ง
กฎหมายของสปป.ลาวกําหนดองคประกอบ
ไวสูงกวากฎหมายไทย ซึ่งอาจกระทบสิทธิ
ของผู ถือหุนในทาง เปนประโยชนกว า 
ขอบังคับ NN2 กําหนดใหองคประชุมของที่
ประชุมผูถือหุนตองประกอบดวยผูถือหุนที่
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ถือหุนอยางนอยรอยละ 50 ของหุนทั้งหมด
ของบริษัท 

 มติที่ประชุม มีกําหนดไวหลายกรณี ดังนี้ 
1. กรณีปกติ ใหใชคะแนนเสียงขางมากของผู

ถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานฯ ออก
เสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

2. กรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ใหใชคะแนนเสียง
ไมนอยกวา  3  ใน  4  ของจํ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ไดแก กรณีเพิ่มทุน ลด
ทุน แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ 
ควบบริษัท ออกหุนกู กรณีการขาย หรือ
โอนกิจการทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ 
การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น 
การทํา แกไข เลิก สัญญาเกี่ยวกับการให
เชากิจการทั้งหมดหรือบางสวน รวมกิจการ
กับบุคคลอื่น กรณีที่กําหนดโดยขอบังคับ
ของบริษัท 

3. กรณีพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

มติทั่วไปใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม  
มติพิเศษใหใชคะแนนเสียงอยางนอย 2 ใน 3 
ของผูถือหุนที่เขาประชุมและนับจํานวนหุน
รวมกันไดอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวน
หุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

มติทั่วไปตามกฎหมาย  สปป .ลาว  ใหใช
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง เชนเดียวกับ
กฎหมายไทย สวนมติพิเศษตามกฎหมาย 
สปป.ลาว นั้น ใหใชคะแนนเสียงอยางนอย 2 
ใน  3  ของผูถือหุนที่ เข าประชุม  ซึ่ ง เปน
คะแนนเสียงต่ํากวามติพิเศษตามกฎหมาย
ไทย โดยหลักเกณฑนี้ถือวากระทบตอสิทธิ
ของผูถือหุนในการพิจารณาเรื่องที่สําคัญของ
กิจการ แตอยางไรก็ตาม กฎหมายของ สปป.
ลาว กําหนดวาผูถือหุนที่เขาประชุมตองมีหุน
นับรวมกันไดอยางนอยรอยละ  80 ของ
จํานวนหุนชําระแลวของบริษัท 
ทั้งนี้ ขอบังคับ NN2 ไดกําหนดใหมติพิเศษ
ของบริษัทใชคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของหุนที่
ออกโดยบริษัทในลักษณะทํานองเดียวกันกับ 
บมจ. ของไทยและไมถือวาขัดตอกฎหมาย
ของ สปป. ลาว 
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จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม 

 ผูถือหุนคนใดที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่อง
ใด หามมิใหผูถือหุนคนนั้นออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น เวนแตเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ 

ผูถือหุนคนใดที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษใน
เรื่องใด หามมิใหผูถือหุนคนนั้นออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น  เวนแต เรื่ องการ
เลือกตั้งกรรมการ 

- 

5.2 การประชุมวิสามัญผูถือหุน กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใด
ก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
ผูถือหุนจํานวนรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดของบริษัท หรือผูถือหุน
ไมนอยกวา 25 คน มีหุนรวมกันไมนอยกวา 1 
ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายได ไดเขาชื่อทํา
หนังสือรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุน โดยระบุความประสงคของการ
ใหเรียกประชุมนั้น กรรมการตองจัดประชุม
วิสามัญผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันไดรับ
หนังสือนั้น 

การประชุมวิสามัญผูถือหุนอาจจัดขึ้นเมื่อมี
ความจําเปน เชน เลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชี   
การประชุมวิสามัญผูถือหุนสามารถจัดขึ้นได
ในกรณีดังนี้ 
- มีกรรมการเกินกวากึ่งหนึ่งเห็นชอบให

จัดการประชุมผูถือหุนขึ้น 
- ผูถือหุนรองขอตอศาล และศาลสั่งให

จัดการประชุม 
- มีการรองขอจากผูถือหุน  ซึ่ งถือหุน

รวมกันอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวน
หุ น ทั้ ง ห ม ด ที่ ชํ า ร ะ แ ล ว  เ มื่ อ
คณะกรรมการไดรับการรองขอดังกลาว
แลว คณะกรรมการตองจัดการประชุม
วิสามัญผูถือหุนขึ้นภายในกําหนด 30 
วันนับแตวันไดรับการรองขอ 

กฎหมายของทั้งสองประเทศกําหนดใหมีการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อมีความจําเปนใน
การที่จะตองเรียกประชุมเชนกัน สวนการ
รองขอจากผูถือหุนในการขอใหจัดใหมีการ
ประชุมนั้น  กฎหมาย  สปป .ลาว  กําหนด
เฉพาะจํานวนผูถือหุนที่ถือหุนรวมกันอยาง
นอยรอยละ 20 เทากับของ บมจ.ไทย คือ 1 
ใน 5 แต บมจ.ไทย ยังเพิ่มกรณีที่มีผูถือหุน
ไมนอยกวา 25 คน มีหุนรวมกันไมนอยกวา 
1  ใน  10 (รอยละ  10)  ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดไวดวย ซึ่งเปนสิทธิที่มากกวา
บริษัทจํากัดใน สปป.ลาว สิทธิการรองขอให
เรียกประชุมดังกลาวเปนไปตามที่กําหนด
โดยกฎหมาย NN2 ไมไดมีขอกําหนดเปนอื่น 
เนื่องจากผูถือหุนสามารถใชสิทธิตามกรณี
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แรกไดอยูแลว และกรณีผูถือหุนจํานวน 25 
คน จะเปนกรณีที่จะเกิดขึ้นไดยากสําหรับ 
NN2 เพราะ NN2 เปนบริษัทจํากัด มีจํานวน
ผูถือหุนนอยกวากรณี บมจ.ไทยและเปนนิติ
บุคคลทั้งหมด 

5.3 การสงหนังสือเชิญประชุม 
ผูถือหุน 

คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน ตองทําเปน
หนังสือ และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน
ทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และตอง
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ
ติดตอกันไมนอยกวา 3 วันกอนวันนัดประชุม
ไมนอยกวา 3 วัน 
ในทางปฏิบัติ  บริษัทจะเผยแพรหนังสือนัด
ประชุมพรอมเอกสารประกอบผานทาง Website 
ของบริษัทเพิ่มเติม 

คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน ตองสง
ใหแกผูถือหุนลวงหนา 5 วันทําการกอนวัน
นัดประชุม โดยสงใหแกผูถือหุนโดยตรง หรือ
ผานระบบสื่อสารที่เห็นวาเหมาะสม 

กฎหมาย สปป.ลาว เกี่ยวกับการสงหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุน กําหนดเวลาสงหนังสือ
เชิญประชุมลวงหนาสั้นกวากฎหมายไทย ซึ่ง
ถือวากระทบสิทธิของผูถือหุน 
อยางไรก็ตาม  ขอบังคับ  NN2 กําหนดให
บริษัทตองสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา
อยางนอย 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน 
ใหแกผูถือหุนทุกคนโดยทางไปรษณียไปยังที่
อยูที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน หรือโดยทาง
โทรสาร 

5.4 เรื่องที่ตองขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน 

ในกรณีทั่วไป มติของที่ประชุมผูถือหุนใหถือ
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
ในกรณีเรื่องที่มีความสําคัญตอกิจการของ
บริษัทตามที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนด 
จะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมติ

เรื่องที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
โดยใชมติทั่วไป ซึ่งถือตามเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงที่ เข ารวมประชุม  เชน  การ
แตง ตั้งกรรมการ  ผูสอบบัญชี  อนุมั ติงบ
การเงิน เปนตน  
เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจาก

มติทั่วไปตามกฎหมาย สปป.ลาว ไมแตกตาง
จากกฎหมายไทย 
มติพิ เศษตามกฎหมาย  สปป .ลาว  แมจะ
กําหนดคะแนนเสียงต่ํากวากฎหมายไทย จึง
อาจถูกพิจารณาวากระทบสิทธิผูถือหุน 
อย างไรก็ตาม  ขอ กําหนดมติ พิ เศษยังมี
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พิเศษ เชน 
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางสวน 
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น 
3. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให

เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการ
ธุรกิจ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น 

4. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 
และขอบังคับของบริษัท 

5. การเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการออกหุนกู
เพื่อการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป 

6. การควบบริษัท 
7. การเขาทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

ทรัพยสินของบริษัท และการเขาทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ที่เขาเงื่อนไขที่ตองไดรับ
อนุมตัิจากที่ประชุมผูถือหุน 

8. การอนุมัติงบการเงิน การจัดสรรเงินกําไร 
การจายเงินปนผลประจําป  

9. การแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน
กําหนดออกตามวาระ 

ที่ประชุมผูถือหุนโดยมติพิ เศษซึ่งใหถือ
คะแนนเสียง  2  ใน  3  ของผูถือหุนที่ เข า
ประชุม และนับจํานวนหุนรวมกันไดไมนอย
กวารอยละ 80 ของทุนชําระแลว เชน 
1. การลงคะแนนเสียงในเรื่องตางๆ ที่ได

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิสาหกิจ 
2. การเปลี่ยนแปลงขอบังคับ หรือสัญญา

จัดตั้งบริษัทจํากัด 
3. การเพิ่มทุน หรือการลดทุน 
4. การควบ หรือการยุบเลิกบริษัทจํากัด 
5. การขาย หรือโอนกิจการทั้งหมด หรือ

บางสวนที่มีความสําคัญของบริษัท
จํากัดใหบุคคลอื่น 

6. การซื้อ หรือรับโอนกิจการของวิสาหกิจ
อื่น 

7. การรักษาสถานะเปนบริษัทจํากัดเมื่อมี
จํานวนผูถือหุนเกิน 30 คน 

เงื่อนไขของจํานวนหุนที่เขารวมประชุมไม
นอยกวารอยละ 80 ของทุนชําระแลวไวดวย 
จึงไมอาจถือวากระทบสิทธขิองผูถือหุน 
นอกจากนี้ ขอบังคับ NN2 ไดกําหนดใหการ
พิจารณาเรื่องที่ตองใชมติพิเศษจะตองไดรับ
คะแนนเสียงไมต่ํากวา  3 ใน  4 ของหุนที่
บริษัทออก ซึ่งเปนหลักเกณฑเดียวกับที่ใช
ในกฎหมายบริษัทจํากัดของประเทศไทย 
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10. การแต งตั้ ง ผู สอบบัญ ชี  และกํ าหนด
คาตอบแทน 

5.5 การระบุสิทธิของผูถือหุนในการ
เขาประชุม (Record Date) 

การปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ตาม พรบ. บริษัท
มหาชนจํากัด กําหนดใหในระหวาง 21 วันกอน
วันประชุมผูถือหุน บริษัทจะงดรับลงทะเบียน
การโอนหุน (ปดสมุดทะเบียนหุน) ก็ได 
ตาม พรบ. หลักทรัพยฯ ไดมีการกําหนดวันบันทึก
บัญชีผูถือหุน หรือ Record Date ซึ่งแตกตางจาก
วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ตาม พรบ. บริษัท
มหาชน โดย  Record Date คือ วันที่ผูถือหุนที่มี
ชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ วันนั้น จะเปนผู
มีสิทธิในการเขารวมประชุม โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดวัน Record Date 
โดยจะมีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนหลัง
วัน Record Date เพียง 1 วันเทานั้น ตางจากการปด
สมุดทะเบียนผูถือหุน ตาม พรบ. บริษัทมหาชน
จํากัด ที่ตองปดทะเบียนหุนลวงหนากอนการ
ประชุมเปนเวลา 21 วัน 

กฎหมายไมไดกําหนดเกี่ยวกับการปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิการเขาประชุม แต
ขอบังคับของบริษัทอาจกําหนดใหมีการปด
สมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการประชุมผูถือหุน
ได โดยไมมีการกําหนดเรื่อง Record Date  

NN2 ไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิการเขาประชุม เชน
ที่กําหนดในกฎหมายไทย  
ในกรณีที่มีการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนที่มี
สิทธิเขารวมประชุมจะถือตามรายชื่อผูถือหุน
ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุนของบริษัท 
ณ วันที่ประชุมผูถือหุน หากมีการมอบฉันทะ
เขาประชุม บริษัทจะตรวจสอบเอกสารและ
สถานะของผูมอบและผูรับมอบฉันทะเพื่อ
ยืนยันความถูกตอง  อยางไรก็ตาม  กรณี
ดังกลาวไมเปนประเด็นยุงยากที่ตองพิจารณา 
เนื่องจาก NN2 มีผูถือหุนเพียง 2 ราย เทานั้น 

5.6 วิธีการมอบฉันทะ (Proxy) และ 
Proxy Solicitation 

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นออกเสียง
แทนได  โดยตองทํ า เปนหนังสือตามแบบ
หนังสือมอบฉันทะที่กําหนดโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา  และไมสามารถแบงแยกการ

ผูถือหุนอาจจะมอบหมายใหผูแทนเขารวม
ประชุมแทนก็ได  โดยทําเปนลายลักษณ
อักษร และมอบใหคณะกรรมการกอนการ
ประชุม ในกรณีที่ตองการใหลงคะแนนเสียง

ไมแตกตางจากกฎหมายไทย 
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ลงคะแนนเสียงได แทน จะตองระบุเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวใน
ใบมอบฉันทะดวย 

 การชักชวน ชี้นํา หรือกระทําการดวยประการ
ใดๆ  ตอผูถือหุนของบริษัท เปนการทั่ วไป 
เพื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะใหตนหรือบุคคลอื่น
เขาประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนน
แทน (Proxy Solicitation) นั้น ตองปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนดไว (ปจจุบันยังไมมีการออก
หลักเกณฑใหปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
Proxy Solicitation) 

ผูแทนมีคะแนนเสียงเท ากับ เสียงของผู
มอบหมาย เวนแตไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในใบมอบฉันทะ 
ไมมีขอกําหนดเรื่อง Proxy Solicitation 

กฎหมาย  สปป .ลาว  ไมมีบทบัญญัติหรือ
ขอจํากัดเกี่ยวกับเรื่อง Proxy Solicitation แต
อยางใด ทั้งนี้ เนื่องจากไมมีความจําเปนที่จะ
นําเรื่อง Proxy Solicitation มาใชกับบริษัท
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีการถือหุนในวงแคบ 
โดยเฉพาะในกรณีของ NN2 มีผูถือหุนเพียง 
2 ราย การไมมีบทบัญญัติดังกลาวจึงไมสงผล
กระทบกบัผูถือหุนแตอยางใด 

6. การเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียน  
6.1 การเพิ่มทุน เพิ่มทุนไดดวยการออกหุนใหม เพิ่มทุนจดทะเบียนไดโดยการเพิ่มจํานวนหุน

หรือเพิ่มมูลคาหุนแตละหุนขึ้นก็ได 
บมจ. ไทย สามารถเพิ่มทุนไดดวยวิธีการ
ออกหุนใหม  ในขณะที่บริษัทจํากัดตาม 
สปป.ลาว สามารถเพิ่มทุนได 2 วิธี คือ ออก
หุนใหม และการเพิ่มมูลคาหุน อยางไรก็ตาม
ขอบังคับของ NN2 กําหนดใหเพิ่มทุนโดย
การออกหุนใหม เชนเดียวกันกับ บมจ. ไทย 

 ก า ร เพิ่ มทุ น จะทํ า ไ ด เ มื่ อหุ นทั้ ง หมดได
ออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวน
แลว หรือในกรณีที่หุนยังจําหนายไมครบ หุนที่
เหลือตองเปนหุนเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ 

ไมมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ 
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หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน  และที่
ประชุมผูถือหุนลงมติใหเพิ่มทุนดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 อาจเสนอขายหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกผูถือ
หุนเดิม (Right Offering) บุคคลในวงจํากัดโดย
เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง  (Private Placement) ห รื อ
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ก็ได ตามมติ
ที่ประชุมผูถือหุน โดยการเสนอขายหุนใหกับ
ประชาชน  (Public Offering) ตองขออนุญาต
และยี่น Filing ตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

หุนเพิ่มทุนที่ออกใหมตองเสนอขายตอผูถือ
หุนเดิมตามสัดสวนกอน หากขายไมหมด 
หรือขายไมไดจึงจะเสนอขายหุนแกผูถือหุน
อื่น กรรมการ หรือบุคคลภายนอกตามลําดับ 

บมจ .  ไทย  สามารถเสนอขายหุนเพิ่มทุน
ใหแกผูถือหุนเดิม บุคคลในวงจํากัด หรือ
ประชาชนทั่วไป ตามมติของที่ประชุมผูถือ
หุน สวนกรณีบริษัทจํากัด ตาม สปป.ลาว 
จะตองเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิม หากมี
หุนเหลือ สามารถเสนอขายหุนนั้นใหแกผูถือ
หุนเดิมรายอื่น และกรรมการบริษัทไดตอไป 
ซึ่งเปนหลักการเดียวกันกับบริษัทจํากัดตาม
กฎหมายไทย ซึ่งไมสามารถเสนอขายหุนตอ
ประชาชนได แตอยางไรก็ตาม ในกรณีของ
บริษัทจํากัด ตาม สปป.ลาว หากบริษัทไม
สามารถขายหุนเพิ่มทุนไดหมดตามลําดับ
ดั ง ก ล า ว แ ล ว  อ า จ เ ส น อ ข า ย ใ ห แ ก
บุคคลภายนอกได 
อยางไรก็ตามในกรณีของ NN2 ซึ่งเปน
บริษัทที่ไดรับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว 
ไดกําหนดสัดสวนการถือหุนไวแลว  คือ 
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ขอบังคับบริษัทไดกําหนดใหหุนที่ออกใหม
ในชั้นแรกจะตองเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนในขณะนั้น 

 ตองจดทะเบียนมติพิ เศษให เพิ่มทุนตอนาย
ทะเบียน ภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดลงมตินั้น 

การขึ้นทะเบียนการเพิ่มทุนตองดําเนินการ
ภายในกําหนด 10 วันทําการนับแตวันที่ได
กําหนดใหชําระเงินคาหุนที่จอง 

- 

 เมื่อจําหนายหุนที่ เพิ่มใหมไดบางสวนแลว 
บริษัทจะขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ
แลวตอนายทะเบียนโดยแบงออกเปนงวด งวด
ละไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่เสนอ
ขายก็ไดตามที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน และ
ตองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว
ภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับชําระคาหุนครบ
ตามจํานวนที่ เสนอขาย  และกําหนดไวใน
หนังสือชี้ชวน นอกจากนี้ บมจ. ยังตองแจงใหผู
ถือหุนทราบเปนหนังสือและประกาศโฆษณา
หนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งฉบับภายใน 14 วัน
นับแตวันที่ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน 

กําหนดใหบริษัทตองแจงทางสื่อมวลชนให
สาธารณะทราบอยางนอยหนึ่งครั้ง ภายใน
กําหนด  10 วันทําการนับแต วันที่ไดขึ้น
ทะเบียนการเพิ่มทุนเปนตนไป 

- 
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6.2 การลดทุน การลดทุนของบริษัทลงดวยการลดมูลคาหุน 
หรือลดจํานวนหุนใหนอยลงก็ได 
ทุนของ บมจ. นั้นจะลดลงไปใหต่ํากวาจํานวน 
1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไมได เวนแต บริษัทมี
ขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุน
สะสมแลว ก็ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู 
บมจ. จึงอาจลดทุนใหต่ํากวา 1 ใน 4 ของทุน
ทั้งหมดได 

การลดทุนของบริษัทลงดวยการลดมูลคาหุน 
หรือลดจํานวนหุนใหนอยลงก็ได 
มูลคาหุนที่ยังเหลือจากการลดทุนตองไมให
ต่ํากวาหุนละ 2,000 กีบ 
ทุนที่ยังเหลือจากการลดทุนตองไมใหต่ํากวา
กึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน และตองไมต่ํา
กวาทุนจดทะเบียนต่ําสุดตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของสําหรับการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
บางประเภทธุรกิจ อยางไรก็ตาม ธุรกิจของ 
NN2 เปนกิจการผลิตไฟฟาพลังน้ําซึ่งไดรับ
สัมปทานจากรัฐบาล  สปป .ลาว  นั้นไมมี
ขอกําหนดในเรื่องนี้ แตจะตองดํารงทุนขั้น
ต่ําไวตามสัญญาสัมปทานและสัญญาทางการ
เงินที่เกี่ยวของ 
การลดทุนตองไดรับการอนุมัติโดยมติพิเศษ
ของที่ประชุมผูถือหุนและเจาหนี้ไมคัดคาน
การลดทุน 

หลักเกณฑของการลดทุนจดทะเบียนของ 
บมจ. ไทย และบริษัทจํากัดตาม สปป.ลาว 
ใกลเคียงกัน โดยที่บริษัทจํากัดตาม สปป.
ลาว ไมสามารถลดทุนใหต่ํากวากึ่งหนึ่งของ
ทุนจดทะเบียนได ในขณะที่ บมจ. ของไทย 
จะลดลงใหต่ํากวา 1 ใน 4 ไมได 
ในกรณีของ NN2 ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับ
สัมปทานจากรั ฐบาล  สปป .ลาว  ซึ่ งมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนไวใน
ขอบังคับบริษัท กลาวคือ มีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 8,809 ลานบาทและสอดคลองกับ
เงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อดวย 

 แจงเจาหนี้ เกี่ยวกับการลดทุน  เปนหนังสือ
ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลง
มติ กําหนดเวลาใหสงคําคัดคานภายใน 2 เดือน
นับแต วันที่ ไดรับหนังสือแจ งมตินั้น  และ

บริษัทจํากัดแจงเปนลายลักษณอักษรตอ
เจาหนี้ของบริษัทจํากัดทุกคน พรอมทั้งแจง
เหตุผลของการลดทุนลง  มูลคาหุน  หรือ
จํานวนหุนที่ลดลง  

- 
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โฆษณามตินั้นในหนังสือพิมพภายใน 14 วัน กําหนดเวลาใหสงคําคัดคานตองไมนอยกวา 
2  เดื อนนับแต วันได รับแจ ง เปนตนไป  
เจาหนี้ที่ไมตอบภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ถือวาไมคัดคานการลดทุน และตองประกาศ
โฆษณาเรื่องการลดทุน 10 ครั้ง โดยไมได
กําหนดรายละเอียดไวในกฎหมายวาดวย
วิสาหกิจ 

 หากมีเจาหนี้คัดคาน บมจ. จะลดทุนลงไมได 
จนกวาจะไดชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้ราย
นั้นแลว 

การคัดคานของเจาหนี้คนใดคนหนึ่งจะทําให
บริษัทจํากัดไมสามารถลดทุนของตนลงได 
เวนแตจะไดชําระหนี้ใหเจาหนี้ผูเกี่ยวของ
ครบถวนกอนเทานั้น 

- 

 ถามีเจาหนี้คนหนึ่งคนใดไมไดคัดคานการลด
ทุนของบริษัทเพราะไมทราบมติการลดทุน และ
เหตุที่ไมทราบนั้นไมไดเปนเพราะความผิดของ
เจาหนี้คนนั้น ถาเจาหนี้จะใหผูถือหุนตองรับผิด
ตอตน เจาหนี้ตองฟองคดีภายใน 1 ป นับแต
วันที่ไดจดทะเบียนลดทุน 

เจาหนี้คนใดคนหนึ่งที่ไมไดรับแจงเกี่ยวกับ
การลดทุนลง  เนื่องจากขอบกพรองของ
บริษัทจํากัดนั้น บริษัทจํากัดตองชําระหนี้สิน
ใหเจาหนี้ดังกลาว ภายในกําหนดเวลาไมเกิน 
1 ป นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดลงมติ
อนุมัติใหบริษัทจํากัดลดทุน 
ในกรณีที่เปนขอบกพรองของเจาหนี้เอง ให
ถือวาเจาหนี้นั้นไมไดคัดคานการลดทุน 

- 
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 บมจ. ตองจดทะเบียนมติพิเศษใหลดทุน ตอนาย
ทะเบียน ภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดลงมติ และ
ตองจดทะเบียนลดทุนตอนายทะเบียนภายใน 
14 วันนับแตวันที่พนกําหนดคัดคานของเจาหนี้ 
หรือวันที่ไดชําระหนี้หรือใหประกันหนี้ และ
ตองแจงแกผูถือหุนเปนหนังสือและประกาศ
โฆษณาในหนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งฉบับ
ภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดจดทะเบียนลดทุน 

การจดทะเบียนการลดทุนตองดําเนินการ
ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ไมมีการ
คัดค าน  หรือนับแต วันที่ได ชําระหนี้ ให
เจาหนี้ที่คัดคานแลว 

- 

7. เลิกบริษัท 
เหตุแหงการเลิกบริษัท บมจ. อาจเลิกกันไดโดยขอตกลงหรือมติพิเศษ

ของผูถือหุน ลมละลาย หรือโดยคําสั่งศาล 
 

บริษัทจํากัดอาจเลิกกันโดยเหตุทางกฎหมาย
และโดยคําสั่งศาล 
 

เหตุแหงการเลิกบริษัทของ บมจ. ไทย และ
บริษัทจํากัด  สปป .ลาว  มีเหตุในลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  

 การเลิก บมจ. โดยมติของผูถือหุน - ผูถือหุนอาจ
มีมติไมนอยกวา  3  ใน  4  ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงใหเลิก บมจ. ได 

การเลิกบริษัทโดยเหตุทางกฎหมายเหตุใด
เหตุหนึ่ง ดังนี้ 
1. เลิกตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของ

บริษัทจํากัด  
2. ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจํากัด มีมติ

พิเศษใหเลิกบริษัท 
3. บริษัทลมละลาย 
4. เลิกจากเหตุที่มีการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ

ไมถูกตอง 

ขอบังคับของ NN2 ไดกําหนดเรื่องการเลิก
บริษัทใหตองผ านมติ พิ เศษของที่ประชุม
คณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุน 
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 การเลิก บมจ. โดยคําสั่งศาล - ศาลอาจสั่งใหเลิก 
บมจ. หากผูถือหุนที่มีหุนรวมกันไดไมนอยกวา 
1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
รองขอใหศาลสั่งให บมจ. เลิกกัน ดวยเหตุใดๆ 
ตอไปนี้ คือ 
1. ผู เริ่มจัดตั้ งบริษัทฝาฝนบทบัญญัติการ

ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือการจัดทํารายงาน
การจัดตั้งบริษัท หรือคณะกรรมการไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการชําระเงิน
คาหุน การจัดทําบัญชีรายชื่อผูถือหุน หรือ
การจดทะเบียนบริษัท 

2. จํานวนผูถือหุนลดลงนอยกวา 15 คน 
3. กิจการบริษัททําไปก็มีแตขาดทุน และไมมี

ทางจะกลับฟนตัวได 
ศาลอาจสั่งในกรณี 1 และ 2 ใหบริษัทแกไขให
ถูกตองภายในกําหนดเวลาได แตไมเกิน 6 เดือน 

การเลิกบริษัทโดยคําสั่งศาลนั้น กรรมการ 
หรือผูถือหุน มีสิทธิรองตอศาลเพื่อพิจารณา
ใหเลิกบริษัทจํากัดดวยเหตุใดๆ ดังนี้ 
1. มีการละเมิดขอกําหนด หรือขั้นตอน

ของการจัดตั้ง ตามที่ไดกําหนดไวใน
กฎหมาย 

2. ละเมิดสัญญาจัดตั้ง หรือขอบังคับของ
บริษัทจํากัด 

3. บริษัทจํากัดประกอบธุรกิจขาดทุนอยาง
ตอเนื่อง และไมสามารถแกไขได 

4. มีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหบริษัทจํากัดไม
สามารถดําเนินธุรกิจของตนตอไปได 

5. เหลือผูถือหุนเพียงรายเดียว 
6. มีจํานวนผูถือหุนมากกวา 30 คน เวนแต

กรณีที่ไดรับคะแนนเสียงดวยมติพิเศษ
ของที่ประชุมผูถือหุน ใหบริษัทมีผูถือ
หุนมากกวา 30 คนได  

เมื่อไดรับคํารองแลว ศาลสามารถจะพิจารณา
สั่งเลิก หรือหากเปนปญหาที่ไมรายแรง หรือ
สามารถแกไขได ศาลอาจสั่งใหบริษัทแกไข
ขอผิดพลาดแทนก็ได  

ในกรณีของบริษัทจํากัด ตาม กฎหมาย สปป.
ลาว อาจมีขอดอยที่กําหนดให กรรมการ 
หรือผูถือหุนมีสิทธิรองขอตอศาลใหเลิก
บริษัท โดยมิไดกําหนดจํานวนของผูถือหุนที่
จะมีสิทธิรองขอตอศาลใหพิจารณาใหมีการ
เลิกบริษัท ซึ่งตางไปจากกรณีของ บมจ. ตาม
กฎหมายไทยที่กําหนดจํานวนผูถือหุนที่มี
สิทธริองขอใหศาลสั่งเลิกบริษัทไว ก็ตาม แต
ในกรณีของบริษัทจํากัดตามกฎหมาย สปป.
ลาว ไดบัญญัติวาเมื่อศาลไดรับคํารองแลว 
หากศาลพิจารณาเห็นวา  เปนปญหาที่ไม
รายแรง หรือสามารถแกไขได ศาลอาจสั่งให
แกไขขอผิดพลาด แทนการสั่งเลิกบริษัทได 
จึงมิใชเปนอํานาจเด็ดขาดของกรรมการ หรือ
ผูถือหุนแตอยางใด 
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 การชําระบัญชี หนาที่ของผูชําระบัญชี คือชําระสะสางการงาน
ของบริษัทใหเสร็จไป รวบรวมทรัพยสินของ
บริษัทและขายทรัพยสินของบริษัทเพื่อชําระหนี้
ใหแกเจาหนี้ทั้งหลาย ซึ่งรวมถึง 
1. ดําเนินกิจการของบริษัทเฉพาะที่จําเปนเพื่อ

การชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี 
แตหามดําเนินกิจการใหม 

2. เก็บรวบรวมหรือรับเงินหรือทรัพยสินที่
บริษัทมีสิทธิไดรับ หรือขายทรัพยสินของ
บริษัท 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับคดีความในนามบริษัท 
หรือทําการอยางอื่นๆ ตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีใหเสร็จไปดวยดี 

4. ชําระหนี้ในนามบริษัท 
5. เรียกประชุมผูถือหุน 
6. แบงเงินหรือทรัพยสินภายหลังชําระหนี้

ใหแกผูถือหุนและดําเนินการอื่นๆ ที่จําเปน 
หนาที่อื่นๆ ผูชําระบัญชีตองขอจดทะเบียนเลิก
บริษัท และประกาศโฆษณาการเลิกบริษัทให
ประชาชนทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับ
การแตงตั้ง 
ผูชําระบัญชีตองแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้ของ

สิทธิหนาที่ของผูชําระสะสางตามกฎหมาย
ลาว คลายกันกับกฎหมายไทย เชน 
1. แจงเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการ

เลิกบริษัทใหเจาหนี้ของบริษัทจํากัด
ทราบ และประกาศทางสื่อมวลชนที่
เหมาะสม ภายใน 10 วันทําการ นับแต
วั น ที่ มี เ ห ตุ ข อ ง ก า ร เ ลิ ก  เ พื่ อ ใ ห
ประชาชนทราบ  และให เจ าหนี้ ยื่น
เอกสารเกี่ยวกับการเปนหนี้สินของ
บริษัทจํากัด  

2. เก็บรวบรวมทรัพยสินทั้งหมด  และ
จัดทํ าบัญ ชีทรัพยสิน  และใบสรุป
ทรัพยสิน 

3. ดําเนินกิจการของบริษัทจํากัดที่ยังคาง
อยูใหสําเร็จ 

4. ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่
ข อ ง ต น  โ ด ย บ ริ ษั ท จํ า กั ด เ ป น
ผูรับผิดชอบตามการตกลงกัน 

5. ดําเนินการรักษาทรัพยสิน ทวงหนี้สิน 
ขาย หรือโอนทรัพยสิน 

6. ประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีเพื่อ
ยืนยันความถูกตอง 

- 
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บริษัทยื่นคําทวงหนี้แกผู ชําระบัญชีภายใน 1 
เดือนนับแตวันที่ไดรับแจง และแจงเปนหนังสือ
ใหลูกหนี้ของบริษัทชําระหนี้แกผูชําระบัญชี 

7. รายงานการรวบรวมทรัพยสิน และผล
การดํ า เนินงานต า งๆ  ให เ จ าหนี้ ที่
เกี่ยวของ ผูถือหุน หรือศาล ในกรณีที่
ศาลเปนผูแตงตั้ง 

 เมื่อไดรับชําระหนี้แลว ถายังมีทรัพยสินเหลือ ผู
ชําระบัญชีมีหนาที่ตองแบงทรัพยสินในระหวาง
ผูถือหุนทั้งหลายตามสวนของหุนที่แตละคนถือ
อยู เวนแตบริษัทมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยาง
อื่นเกี่ยวกับหุนบุริมสิทธิ 
หากทรัพยสินของบริษัทยังไมพอชําระหนี้ และ
ไมสามารถทําความตกลงประนีประนอมหนี้กับ
เจาหนี้ได ผูชําระบัญชีตองรองขอตอศาลเพื่อสั่ง
ใหบริษัทลมละลาย  โดยผูชําระบัญชีตองจัดทํา
รายงานการชําระบัญชีพรอมกับบัญชีรายรับ
รายจายในการชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียน
ทุกระยะเวลา  3 เดือนนับแตวันที่ไดรับการ
แตงตั้งจนกวาจะเสร็จการชําระบัญชี 

8. เรียกประชุมเจาหนี้ และผูถือหุน เพื่อ
รับรอง หรือตกลงเรื่องตางๆ ที่เห็นวา
จําเปน และอยางนอยใหเรียกประชุม 6 
เดือนครั้ง 

9. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ประชุมผูถือหุน และ
เจาหนี้มอบหมายให 

10. รายงานใบสรุปทรัพยสินทุกๆ งวดให
เจาหนาที่ทะเบียนวิสาหกิจ 

11. ชําระสะสางหนี้สินให เจ าหนี้  และ
จัดการแบงปนทรัพยสินสวนที่เหลือให
บรรดาผูถือหุน 

12. ไกลเกลี่ยปญหา หรือฟองรองตอศาล 
เพื่อดําเนินคดีในนามบริษัทจํากัด 

13. รายงานตอผูถือหุน หรือตอศาล ถาหาก
ศาลเปนผูแตงตั้ง เมื่อเห็นวาทรัพยสิน
ของบริษัทจํากัด รวมทั้งของบรรดาผู
ถือหุน มีไมเพียงพอกับการชําระสะสาง
หนี้ สิ น   ในกรณีที่ บริ ษัทจํ ากั ดไม
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สามารถแกไขสภาพหนี้สินจนเกิน
ความสามารถชําระได ผูชําระสะสาง
สามารถรองขอตอศาลเพื่อพิจารณาให
ลมละลาย 

 เมื่อการชําระบัญชีกิจการของบริษัทเสร็จสิ้น ผู
ชําระบัญชีตองทํารายงานผลการชําระบัญชี 
พรอมบัญชีรับจาย และแถลงความเปนไปไดใน
การชําระบัญชีใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
ภายใน 4 เดือนนับแตวันที่สําเร็จชําระบัญชี  
เมื่อที่ประชุมใหญไดใหอนุมัติรายงานนั้นแลว ผู
ชําระบัญชีตองนําไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน
นับแต วันประชุม  พรอมสงมอบบัญชีและ
เอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดตอนายทะเบียน 
ผูชําระบัญชีตองดําเนินการชําระบัญชีใหแลว
เสร็จภายใน  5 ปนับแตวันที่จดทะเบียนเลิก
บริษัท เมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลว 
นายทะเบียนตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ผู
ชําระบัญชีสงมอบไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 
3 ป นับแตวันที่จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 

ภายหลังสําเร็จการจัดการชําระสะสางแลว ผู
ชําระสะสางตอง 
1. จัดทํารายงาน  และบทสรุปเกี่ยวกับ

บัญชีการแบงปนทรัพยสิน และการ
ชําระสะสางหนี้สิน แลวสงใหที่ประชุม
เจาหนี้ และผูถือหุน เพื่อรับรอง 

2. แจงใหสาธารณชนทราบเกี่ยวกับบัญชี
การแบงปนทรัพยสิน และการชําระ
สะสางหนี้สิน ภายใน 10 วันทําการ นับ
แตวันสิ้นสุดการแบงปนทรัพยสิน และ
การชําระสะสางหนี้สิน 

3. มอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการ
ชําระสะสางใหบริษัทจํากัด และขึ้น
ทะเบียนสิ้นสุดการชําระสะสางกับ
เจาหนาที่ทะเบียนวิสาหกิจ 

กฎหมายวาดวยวิสาหกิจของ  สปป .ลาว 
ไมไดกําหนดระยะเวลาที่จะตองดําเนินการ
ชําระบัญชีบริษทัใหแลวเสร็จ 
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8. เรื่องที่กระทบตอบริษัท  
8.1 การออก และเสนอขายหุนใหแก

ผู ถื อหุน เดิมตามสวน  (Right 
Offering: RO) 

หุนเพิ่มทุนที่ออกใหมของ บมจ. จะเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนกอน  หรือจะ
เสนอขายตอประชาชนหรือบุคคลอื่น ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได แลวแตมติของที่
ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท
ตามสัดสวนการถือหุนได (Rights Offering : 
RO) โดยไมตองขออนุญาต และยื่น Filing ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

กําหนดขั้นตอนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของ
บริษัทจํากัดไวเปนลําดับ โดยบริษัทจํากัด
จะตองเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุน
เดิมตามสัดสวนกอน หากขายหุนเพิ่มทุนไม
หมด บริษัทจึงจะมีหนาที่เสนอขายหุนนั้น
ใหแกผูถือหุนอื่นในบริษัท กรรมการของ
บริษัท และบุคคลภายนอก ตามลําดับ 

การเสนอขายหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมของ 
บมจ. สามารถเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
หรือประชาชนทั่วไปตามมติของที่ประชุมผู
ถือหุน ซึ่งเปนแนวความคิดของกฎหมาย
บริษัทมหาชน ในขณะที่บริษัทจํากัดตาม
กฎหมาย สปป.ลาว จะตองเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนกอน หากมี
หุนเพิ่มทุนเหลืออยู จึงเสนอขายหุนตอผูถือ
หุนเดิมในบริษัท และกรรมการของบริษัท 
ซึ่งเปนแนวคิดของกฎหมายบริษัทจํากัด 
เชนเดียวกับบริษัทจํากัดของไทย จะแตกตาง
กันในกรณีที่ยังคงมีหุนเหลืออยู บริษัทจํากัด
ตามกฎหมาย สปป.ลาว สามารถเสนอขาย
หุนใหแกบุคคลภายนอกได โดยที่บริษัท
จํากัดไทยทําไมได 
ในกรณีของ NN2 มีขอกําหนดในเรื่องการ
เสนอขายหุนเพิ่มทุนไววา จะตองเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในขณะนั้น 
เวนแตที่ประชุมใหญผูถือหุนจะมีมติเปน
อยางอื่น นอกจากนี้ สัมปทานที่ NN2 ไดรับ
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จากรัฐบาล สปป.ลาว ไดกําหนดสัดสวนการ
ถือหุนไวแลว  คือ  ตองมีสวนของรัฐบาล 
สปป.ลาว รอยละ 25 

8.2 ขั้นตอนและอํานาจการแกไข
เอกสารสําคัญของบริษัท เชน 
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ
บริษัท และมติที่ตองไดรับจากที่
ประชุมผูถือหุน 

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ และ
ขอบังคับ เปนอํานาจของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่ง
ตองไดรับเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
ตองจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิ และขอบังคับภายใน 14 วันนับแตวันที่ได
มีการลงมติพิเศษของที่ประชุมผูถอืหุน  

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ และ
ขอบังคับของบริษัทจํากัดตองไดรับคะแนน
เสียงดวยมติพิ เศษของที่ประชุมผูถือหุน 

กล าวคือ  ตองไดรับคะแนนเสียงจากที่
ประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุม นับรวมจํานวนหุนได
ไมนอยกวารอยละ 80 ของทุนที่ชําระแลว 
และตองนําไปแจงตอนายทะเบียนภายใน 10 
วันนับแตวันที่ที่ประชุมผูถอืหุนมีมติ 

การแก ไข เอกสารสํ าคัญ  เชน  หนั งสื อ
บริคณหสนธิ และขอบังคับ ทั้งกรณี บมจ. 
ของไทย และบริษัทจํากัดของ สปป.ลาว ตอง
ใชมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุนเชนกัน แต
มีความแตกตางกันในจํานวนของเสียงที่ถือ
วาเปนมติพิเศษ 
อยางไรก็ตาม ในกรณีนี้ ขอบังคับของ NN2 
ไดกําหนดไวเปนการเฉพาะวา การแกไข
หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท 
จะตองไดมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุนไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของหุนทั้งหมดของบริษัทที่
ออกแลวเชนเดียวกับที่กฎหมายไทยกําหนด 

8.3 ขอกําหนดการจาย 
เงินปนผล/หุนปนผล และการ
ใหผลตอบแทนอื่นๆ แกผูถือหุน 

หาก บมจ. มีกําไร อาจจายเงินปนผลประจําป 
ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ/
หรือเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งอนุมัติโดย
คณะกรรมการ โดยเมื่อไดจายเงินปนผลระหวาง
กาลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวตอไป  

หลักเกณฑเรื่องการจายเงินปนผลของบริษัท
จํากัด สปป.ลาว มีลักษณะคลายกับกฎหมาย
บริษัทจํ ากัดของไทย  คือ  บริษัทจะตอง
จายเงินปนผลจากกําไร  หากบริษัทมีผล
ขาดทุนสะสมจากปกอนๆ หามมิใหจายเงิน
ปนผลจนกวาบริษัทจะหายขาดทุน และการ

หลักเกณฑในการจายเงินปนผลของ บมจ. 
ไทย กับ บริษัทจํากัด ตาม สปป.ลาว มีความ
ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม ขอบังคับ NN2 
กําหนดไววา การจายเงินปนผลตองไดรับมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนตามเงื่อนไขสัญญา
สินเชื่อดวย โดย 
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หาก  บมจ .  ขาดทุน  หามมิใหจายเงินปนผล
จนกวาบริษัทจะหายขาดทุน 
การจายเงินปนผลทั้งสองประเภทตองกระทํา
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ประชุมผูถือหุน
หรือวันที่คณะกรรมการไดลงมติ 
การบอกกลาวการจายเงินปนผลตองแจงเปน
หนังสือไปยังผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 
และโฆษณาคําบอกกลาวในหนังสือพิมพ 

จายเงินปนผลตองไดรับอนุมั ติโดยมติที่
ประชุมผูถือหุน โดยไมไดกําหนดขั้นตอน
การประกาศจายเงินปนผล 

 หากบริษัทขาดทุน หามจายเงินปนผล 
จนกวาจะแกไขใหหายขาดทุน 

 กฎหมาย สปป.ลาว ไมไดกําหนดเรื่อง
การประกาศโฆษณาการจายเงินปนผล
ไว แตขอบังคับของ NN2 ไดกําหนดให
การบอกกลาวจายเงินปนผล  จะตอง
โฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองถิ่น 
อยางนอย 2 ครั้ง หรือ มีหนังสือแจงผูถือ
หุน 

 กฎหมาย สปป.ลาว ไมไดกําหนดการ
จ า ย เ งิ นปนผลระหว า งก าลไว  แต
ขอบังคับของ NN2 กําหนดเพิ่มเติมให
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวาง
กาลได หากมีกําไร 

 ทุนสํารองของ บมจ. แบงเปน ทุนสํารองจาก
เงินกําไร และทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุน โดย
กฎหมายกําหนดใหแยกทุนสํารองทั้ งสอง
ประเภทไวในบัญชีทุนสํารองแยกตางหากจาก
กัน 
บมจ. ตองจัดสรรทุนสํารองจากเงินกําไรไวไม
นอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิหักดวยยอดเงิน

บริษัทจํากัดตองกันเงินทุนสํารองไวรอยละ 
10 จากกําไรสุทธิภายหลังที่ไดหักเงินขาดทุน
เพื่อตั้งเปนทุนสํารองไวในแตละป  
เมื่อทุนสํารองนี้ถึงจํานวนกึ่งหนึ่งของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํากัดแลว บริษัทจํากัด
สามารถพักการหักเงินเขาทุนสํารองดังกลาว 
เวนแตขอบังคับของบริษัทจํากัดจะกําหนด

ทั้ง บมจ. ไทย และบริษัทจํากัด ตาม สปป.
ลาว กําหนดใหมีการกันเงินทุนสํารองไวใน
หลักการเดียวกัน แตแตกตางกันในจํานวน
อัตราของการกันเงินทุนสํารองไว 
โดย NN2 ไดกําหนดในขอบังคับของบริษัท
วา บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมายเปนประจําทุกปในอัตรารอยละ
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ขาดทุนสะสมยกมา  จนกวาทุนสํารองจะมี
จํ านวนไมนอยกว ารอยละ  10  ของทุนจด
ทะเบียน ทั้งนี้ อาจโอนทุนสํารองดังกลาวเพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมได 

ไวอยางอื่น 
ทุนสํารองอื่นของบริษัท  เปนไปตามที่ที่
ประชุมผูถือหุนจะกําหนด 

สิบ (10) ของกําไรสุทธิ หักดวยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองตาม
กฎหมายถึงรอยละหนึ่ ง  (1)  ของทุนจด
ทะ เบี ยน  นอกจากทุนสํ า รองดั งกล า ว 
คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมใหญลง
มติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่นตามที่เห็นวา
จะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของ
บริษัทดวยก็ได 

8.4 ผูสอบบัญชี คุณสมบัติและความเปนอิสระจากบริษัท  - 
ผูสอบบัญชีของ บมจ. จะตองไมเปนกรรมการ 
พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงใดๆ ใน
บริษัท 

คุณสมบัติและความเปนอิสระจากบริษัท -  ผู
ต รวจสอบบัญ ชีต อ งไม เปนกรรมการ 
พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทจํากัด และ
ตองไมมีสวนได เสีย  หรือผลประโยชน
โดยตรงกับบริษัทจํากัด (ผูถือหุนไมถือวา
เปนผูมีสวนไดเสีย) 
ผูตรวจสอบบัญชีอาจจะเปนผูถือหุน หรือ
บุคคลภายนอกก็ได 

 

 ก า รแต ง ตั้ ง  ถอดถอน  แล ะก า ร กํ า หนด
คาตอบแทน - โดยมติที่ประชุมผูถือหุน  
อาจแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมได แตเพื่อการมี
ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทจะไมแตงตั้งผูสอบบัญชี
เดิมเปนระยะเวลาเกินกวา 5 ปติดตอกัน 

การแต งตั้ ง  ถอดถอน  และการกํ าหนด
คาตอบแทน - โดยมติที่ประชุมผูถือหุน 
ในกรณีที่ตําแหนงผูตรวจสอบบัญชีวางลง และ
คณะกรรมการมิไดเรียกประชุมวิสามัญผูถือ
หุนเพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชีแทน ผูถือ

แมวากฎหมาย สปป.ลาว จะไมมีขอกําหนด
ใหบริษัทจํากัด ตองไมแตงตั้งผูสอบบัญชี
เดิมเปนระยะเวลาเกินกวา 5 ปติดตอกันก็
ตาม แตเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี NN2 มี
นโยบายในการจะไมแตงตั้งผูสอบบัญชีเดิม
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หุนตั้งแต 3 คนขึ้นไปมีสิทธิรวมชื่อกันเพื่อ
รองขอใหศาลแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีแทนก็
ได 

เปนระยะเวลาเกินกวา  5 ปติดตอกันตาม
แนวนโยบายของกลุมบริษัทอยูแลว ทั้งนี้ 
กรรมการผูมีอํานาจของNN2 จะออกหนังสือ
รับรองวา NN2 จะรับเอานโยบายดังกลาว
ขางตนไปปฏิบัติ และจะดําเนินการใหมีการ
บรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรับเอาขอกําหนดในเรื่องนี้
เพื่อระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ 
NN2 โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จในคราว
ประชุมครั้งถัดไป 

  กฎหมายวาดวยวิสาหกิจไมไดกําหนดเรื่อง
การอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีไว แต
กําหนดวาผูสอบบัญชีมีสิทธิไดรับเงินคาจาง 
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติที่ประชุมผูถือหุน
จะมีมติกําหนดคาตอบแทนไปพรอมกับการ
มีมติแตงตั้งผูสอบบัญชี 

กฎหมาย สปป.ลาว ไมไดกําหนดเรื่องการ
อนุ มั ติ ค า ตอบแทนผู ส อบบัญ ชีไว  แต
ขอบังคับของ  NN2 กําหนดใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนมีอํานาจแตงตั้งและกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีไวชัดเจนแลว 

9. อื่นๆ    
9.1 การจัดทําบัญชีและรายงาน ตองจัดทําและเก็บรักษาบัญชี และทํางบดุลและ

บัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบ 12 
เ ดื อนซึ่ ง เปนรอบปบัญ ชีของ  บมจ .  เปน
ภาษาไทย โดยคณะกรรมการตองเสนองบดุล 
และบัญชีกําไรขาดทุนใหที่ประชุมผูถือหุนได

กรรมการของบริษัทจํากัดมีหนาที่ในการจัด
วางระบบบัญชี  รักษา  และเก็บ เอกสาร
ทั้งหมดของบริษัท  ตองตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล และบันทึกทางบัญชีตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการบัญชี โดย

บมจ. ตามกฎหมายไทย และบริษัทจํากัดตาม
กฎหมาย สปป.ลาว กําหนดหลักเกณฑการ
จัดทําบัญชีที่ไมแตกตางกันในสาระสําคัญ 
ป ร ะ ก อ บ กั บ ข อ บั ง คั บ ข อ ง  NN2 ไ ด
กําหนดการจัดทํางบการเงิน และการเสนอ
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เรื่อง บริษัทมหาชนจํากัดภายใตกฎหมายไทย บริษัทจํากัดภายใตกฎหมาย สปป.ลาว ผลกระทบ ความแตกตาง และมาตรการ
แกไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2 

พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจําป 
โดยใหส งพร อมหนั งสื อนั ดประชุมผู ถื อ
หุน  และตองโฆษณาใหประชาชนทราบทาง
หนังสือพิมพมีกําหนดเวลาอยางนอยหนึ่งวัน 
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนได
อนุมัติงบดุลนั้น 

บัญชีดังกลาวใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณา 
รายงานการดํา เนินธุรกิจประจําป  ซึ่ งมี
ลักษณะคลายกับงบดุล โดยกฎหมายกําหนด
รายการในรายงานการดําเนินธุรกิจประจําป
ของบริษัทคลายกับรายการในงบการเงินตาม
กฎหมายไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
- ทุนทั้งหมด ทุนจดทะเบียน และจํานวน

หุนที่จําหนายแลว แตยังไมไดชําระ 
- ประเภทหุน และจํานวนหุนที่จําหนาย 

และไดชําระแลว 
- ชื่อ สถานที่ตั้ง และประเภทธุรกิจของ

บริษัทอื่น หรือบริษัทในกลุมที่บริษัท
จํากัดถือหุนอยู ประเภท และจํานวน
หุน 

- ข อ มู ล ข อ ง ก ร ร ม ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
ผลประโยชนที่มี ไมวาทางตรง หรือ
ทางออม ในบริษัทจํากัด ตลอดจนการ
ถือหุนเพิ่มขึ้น หรือลดลง 

งบการเงินใหที่ประชุมใหญผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดทาง
บัญชีเชนเดียวกับที่กฎหมายไทยกําหนดไว 
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เรื่อง บริษัทมหาชนจํากัดภายใตกฎหมายไทย บริษัทจํากัดภายใตกฎหมาย สปป.ลาว ผลกระทบ ความแตกตาง และมาตรการ
แกไข (หากมี) ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของ NN2 

  - ผลตอบแทนตางๆ ที่กรรมการแตละคน
ไดรับจากบริษัทจํากัด 

- เรื่องอื่นๆ ที่ไดกําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัทจํากัด 

 

 การจัดทํารายงาน ในกรณีรายงานการประชุม
คณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุน รายงาน
สวนได เสียของกรรมการและผูบริหาร และ
รายงานอื่นๆ ตามประกาศตางๆ ของคณะกรรมการ
ตลาดทุน เปนหนาที่ของเลขานุการบริษัท  

บริ ษั ทต อ ง จั ดทํ า ร า ย ง านก า รประชุ ม
คณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถือ
หุน 

ขอกําหนดในการจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการ  และผู ถือหุน  เปนไปใน
ลักษณะเดียวกัน แตในเรื่องของรายงานสวน
ไดเสีย และรายงานอื่นๆ ตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดทุน ไมไดมีบทบัญญัติ
ทางกฎหมายใหบริษัทจํากัดตามกฎหมาย 
สปป.ลาว ตองจัดทํา อยางไรก็ตาม NN2 ได
มีการกําหนดใหคณะกรรมการและผูบริหาร
ของ  NN2 ตองเปดเผยและรายงานขอมูล
สวนได เสียไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทไวเพื่อการสรางหลักธรรมาภิบาล และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีไวแลว 

9.2 การจัดทําทะเบียนหุนและการ
ตรวจสอบหุนตางชาติ (Foreign 
Limit) 

โปรดพิจารณาขอ 2.1 หุน ขางตน โปรดพิจารณาขอ 2.1 หุน ขางตน  
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หัวขอท่ี 3: กฎหมายที่เก่ียวของกับการลงทุน 

1. กฎหมายเก่ียวกับการลงทุน 

ตามกฎหมายสงเสริมการลงทุนของ สปป.ลาว นั้น แบงรูปแบบการลงทุนเปน 3 รูปแบบ คือ  

(1) การลงทุนฝายเดียวของผูลงทุนภายในหรือผูลงทุนตางประเทศ โดยการลงทุนดังกลาวตองมีทุนขั้นต่ําไม
นอยกวา 1 พันลานกีบ และทุนจดทะเบียนตองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของทุนทั้งหมดตลอดระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 

(2) การลงทุนแบบวิสาหกิจรวมทุน ระหวางผูลงทุนภายในและผูลงทุนตางประเทศ โดยผูลงทุนตางประเทศ
ตองลงทุนไมตํ่ากวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ  

(3) การลงทุนตามสัญญารวมทุน เปนการรวมทุนกันระหวางนิติบุคคลภายในประเทศ กับนิติบุคคล
ตางประเทศโดยไมมีการตั้งนิติบุคคลใหมใน สปป.ลาว 

หากเปนการลงทุนในกิจการสัมปทาน รัฐบาลจะกําหนดอายุกิจการตามประเภท ขนาด และมูลคาการลงทุนของ
กิจการ แตระยะเวลาสูงสุดจะไมเกิน 99 ป และสามารถตออายุไดตามขอตกลงของรัฐบาล สปป.ลาว 

สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน จะขึ้นอยูกับเขตการสงเสริมการลงทุน เขตการสงเสริมการ
ลงทุนมี 3 เขต แบงตามสภาพพื้นฐานโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิประเทศ สิทธิประโยชนดานภาษี คือ การยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามเขตการสงเสริมการลงทุนมีระยะเวลาตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป ขึ้นอยูกับเขตการสงเสริมการลงทุนที่
กิจการไดต้ังอยู โดยการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเริ่มต้ังแตวันที่ไดดําเนินธุรกิจเปนตนไป นอกจากการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลแลว กิจการยังไดรับสิทธิประโยชน อื่นๆ คือ 

1. ไดรับการยกเวนอากรกําไรในรอบบัญชีถัดไป สําหรับการนําเอาเงินกําไรสุทธิที่ไดรับจากการดําเนิน
ธุรกิจไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ 

2. ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบ อุปกรณ และพาหนะที่ใชในการผลิต 

3. ไดรับการยกเวนภาษีขาออก สําหรับผลิตภัณฑทั่วไปเพื่อการสงออก  

4. ผูลงทุนสามารถยกเงินขาดทุนประจําปไปใชในการคํานวณภาษีเงินไดของปถัดไปได 

5. สงผลกําไร ทุน และรายรับอื่นๆ (ภายหลังจากที่ไดชําระภาษีอากร และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย
แลว) กลับประเทศของตน โดยผานระบบธนาคารที่มีสํานักงานใน สปป. ลาว 

กฎหมาย สปป.ลาว กําหนดหลักประกันการลงทุน (การปกปองการลงทุน) ใหแกผูลงทุน เชนเดียวกับกฎหมาย
ไทย หลักประกันดังกลาว คือ ผูลงทุนจะไดรับสิทธิเสมอภาคในการลงทุน และไดรับการปกปองสิทธิและผลประโยชน
ภายใตกฎหมายของ สปป.ลาว และสนธิสัญญาสากลที่ สปป.ลาว เปนภาคี และรัฐบาล สปป. ลาว จะไมยึด และโอนกิจการ
ของผูลงทุนมาเปนของรัฐดวยวิธีการทางดานบริหาร ในกรณีที่รัฐมีความจําเปนตองนํากิจการมาเปนของรัฐ เพื่อสาธารณะ
ประโยชน ผูลงทุนจะไดรับคาทดแทนคืนตามมูลคาจริง ตามราคาตลาดในขณะที่มีการโอนกิจการ และดวยวิธีการชําระ
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ราคาที่ตกลงกัน รัฐบาล สปป.ลาว รับรูและจะปกปองทรัพยสินทางปญญาของผูลงทุนที่จดทะเบียนอยางถูกตองตาม
กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาของ สปป.ลาว หรือสนธิสัญญาสากลที่ สปป.ลาว เปนภาคี 

นักลงทุนที่ประสงคจะลงทุนใน สปป.ลาว จะตองยื่นคําขอประกอบกิจการทั่วไป ตอกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคา เพื่อขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ สวนการยื่นคําขอลงทุนในกิจการสัมปทานใหยื่นคํารองตอกระทรวงแผนการและการ
ลงทุน หากเปนกรณีการขอการประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะตองยื่นคําขอตอคณะ
บริหารงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะนั้นๆ 

กฎหมายสงเสริมการลงทุนของ สปป.ลาว เปดโอกาสใหผูลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนฝายเดียวในกิจการ
หรือโครงการใน สปป.ลาว ได หรือหากผูลงทุนตางประเทศประสงคจะรวมทุนกับผูลงทุนภายใน กฎหมายสงเสริมการ
ลงทุน กําหนดหลักเกณฑเพียงวา 

1. ผูลงทุนตางประเทศที่ลงทุนรวมกับผูลงทุนภายในประเทศ ในกิจการทั่วไปจะตองลงทุนอยางต่ํารอยละ 
10 ของทุนทั้งหมด และ 

2. นิติบุคคลที่เปนผูลงทุนตางประเทศดังกลาวจะตองมีทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า 1,000 ลานกีบ  

3. โดยตลอดระยะเวลาดําเนินธุรกิจ ทรัพยสินของวิสาหกิจจะตองไมตํ่ากวาทุนจดทะเบียน 

ทั้งนี้ กฎหมายของ สปป.ลาว มีขอจํากัดเกี่ยวกับสัดสวนการถือหุนของคนตางชาติไวในบางประเภทธุรกิจ เชน 
ธุรกิจสถานีโทรทัศน-วิทยุ การคมนาคมขนสง สัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติจะตองไมเกินรอยละ 49 ธุรกิจดานการ
ประกันภัยสัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติจะตองไมเกินรอยละ 51 นอกจากนี้ หากเปนการขายสง อนุญาตใหตางชาติ
รวมทุนเฉพาะสินคาประเภทผา/เครื่องนุงหม/รองเทา ถุงเทาตางๆ เทานั้น นอกจาก 3 รายการขางตนไมอนุญาตใหตางชาติ
รวมทุน 

จากที่กลาวมาขางตน กิจการของ NN2 ใน สปป.ลาว นั้น เปนกิจการประเภท "สัมปทาน" โดย NN2 เปนผูไดรับ
สัมปทานจากรัฐบาลของ สปป.ลาว ใหดําเนินกิจการโครงการไฟฟาพลังน้ําใน สปป.ลาว โดยในการใหสัมปทานดังกลาว 
รัฐบาล สปป.ลาว ไดกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูรับสัมปทานคือ NN2 ไวในสัญญาสัมปทานระหวางรัฐบาล สปป.ลาว 
และ NN2 (รายละเอียดสัญญาสัมปทานโดยสรุปปรากฏตามขอ 13.2 (1)) ซึ่งรวมถึงหนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. 
(Power Purchase Agreement)  อีกดวย โดยสัญญาสัมปทานและสัญญาซื้อขายไฟฟา ไดกําหนดเงื่อนไขตางๆ ไวอยางชัดเจน 
เชน เงื่อนไขเรื่องสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแตละรายที่จะตองดํารงสัดสวนการถือหุนของตนไวตลอดระยะเวลาที่
กําหนด  

ดังนั้น NN2 ซึ่งเปนผูไดรับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ใหดําเนินกิจการตามสัญญาสัมปทานซึ่งไดผานการ
อนุมัติโครงการจากรัฐบาล สปป.ลาว โดยชอบแลว จะตองมีการดําเนินกิจการใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานเพราะ
ถือเปนขอกําหนดที่ใชเปนการเฉพาะกับโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 หลักเกณฑของกฎหมายการลงทุนของ สปป.ลาว 
ซึ่งถือเปนกฎหมายทั่วไปจึงจะนํามาปรับใชเฉพาะกรณทีี่ไมมีกําหนดไวในขอตกลงตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักประกันการลงทุนนั้น ไดมีการรับรองไวในสัญญาสัมปทานแลว 
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2. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตองดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคตามที่กําหนดในกฎหมาย เชน 
เพื่อชําระคานําเขาสินคา การชําระคาบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนําเขา หรือสงออกสินคา การชําระหนี้ตางประเทศ ทั้งนี้ 
การสงออกหรือนําเขาเงินตราตางประเทศ หรือการกูยืมเงินตราตางประเทศจะตองไดรับการอนุญาตจากธนาคารแหงชาติ
ลาวกอนเสมอ ในการทําธุรกรรมทั้งหมดของนักลงทุนตางชาติ จะตองใชระบบธนาคารของ สปป.ลาว ผานบัญชีธนาคาร
ภายในประเทศ เฉพาะกรณีที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงชาติลาวเทานั้นที่นักลงทุนตางชาติจะสามารถทําธุรกรรมผาน
บัญชีของธนาคารตางประเทศได 

ตามที่ NN2 เปนบริษัทที่ไดรับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ใหดําเนินกิจการโครงการไฟฟาพลังน้ํา โดยผลของ
สัญญาสัมปทานดังกลาว ไดใหสิทธิแกบริษัทใหไดรับยกเวนจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ดังนั้น NN2 จึงสามารถชําระเงิน ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นๆ การสงออกเงินตราตางประเทศ 
และนําเขาเงินตราตางประเทศ รวมถึงการเปดบัญชีเงินตราตางประเทศกับธนาคารใน สปป.ลาวเพื่อนําเขาเงินทุนจด
ทะเบียน เงินกูยืม เงินเพื่อชําระคาสินคานําเขา หรือเงินทุนสําหรับการเคลื่อนไหวธุรกิจของบริษัท ไดตลอดอายุสัมปทาน 

3. ภาษีเงินปนผล 

ตามกฎหมายภาษีของ สปป.ลาว โดยทั่วไป การจายเงินปนผลจะมีการหักเงินภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10 
อยางไรก็ตาม NN2 ไดรับยกเวนจากการหักเงินภาษี ณ ที่จายดังกลาวจากเงินปนผลตลอดอายุสัมปทาน โดยมีการระบุไวใน
สัญญาสัมปทานอยางชัดเจน 

4. กฎหมายที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

NN2 ไดรับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ใหดําเนินโครงการไฟฟาพลังน้ํา โดยการดําเนินโครงการจะตองอยู
ภายใตบังคับของกฎหมาย สปป.ลาว ในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ เชน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท 
(วิสาหกิจ) กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กฎหมายภาษีอากร เปนตน  

อยางไรก็ตาม ตามที่ NN2 เปนผูไดรับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ดังนั้น นอกจากการดําเนินโครงการของ
บริษัทจะตองอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของแลว บริษัทยังจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวกับโครงการอื่น ๆ เชน 
(1) สัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ที่กําหนดสิทธิและหนาที่ตางๆ ของบริษัทในฐานะผูรับสัมปทานดําเนินการ
โครงการไฟฟาพลังน้ําใน สปป.ลาว รวมถึงสิทธิประโยชนอื่นๆ รายละเอียดสัญญาสัมปทานโดยสรุปปรากฏตามขอ 13.2 
(1) และ (2) สัญญาซื้อขายไฟฟา(Power Purchase Agreement)  กับ กฟผ. ซึ่งกําหนดเงื่อนไขการจําหนายไฟฟาที่ไดรับจาก
โครงการไฟฟาพลังน้ําใหแก กฟผ. และหลักเกณฑอื่นๆ เชน ขอสัญญากําหนดสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนในบริษัท เปน
ตน รายละเอียดสัญญาซื้อขายไฟฟาโดยสรุปปรากฏตามขอ 13.2 (3)  

จากที่กลาวไวขางตน สรุปวา การดําเนินกิจการโครงการไฟฟาพลังน้ํา ของ NN2 นั้น นอกจากจะอยูภายใต
กฎหมายที่เกี่ยวของของ สปป.ลาว แลว สิทธิและหนาที่ของบริษัทจะตองเปนไปตามสัญญาสัมปทานที่ไดทํากับรัฐบาลของ 
สปป. ลาวดวย ซึ่งโดยผลของสัญญาสัมปทาน และการอนุมัติเฉพาะกรณีที่บริษัทไดรับจากทางรัฐบาล สปป.ลาว จึงอาจมี
ผลทําใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชน และ/หรือ ไดรับการยกเวนจากเงื่อนไขตามกฎหมายบางประการ   
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13.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด(“NN2”) 

1. สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 
SEAN ไดเขาทําสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟาพลังน้ํา (Hydroelectric Project Concession Agreement) กับรัฐบาล 

สปป.ลาว ในวันที่ 14 มีนาคม 2549 (“สัญญาสัมปทาน”) และไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมในสัญญาสัมปทาน (Nam Ngum2 
Side Agreement) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549  

สรุปสาระสําคัญของสัญญาสัมปทานและสัญญาแกไขสัญญาสัมปทาน มีดังนี้ 
1.1 ระยะเวลาของสัมปทาน 

สัญญาสัมปทานมีกําหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 25 ป นับจากวันเริ่มประกอบกิจการเชิงพาณิชย (Commercial Operation 
Date: COD) ซึ่งจะเริ่มทันทีหลังจากครบระยะเวลาดําเนินการชวงแรก 30 เดือน โดยวันที่เปดดําเนินการชวงแรก
(Initial Operation Date: IOD) คือวันที่ 26 มีนาคม 2554 การตออายุสัญญาสัมปทานจะตองมีการปรึกษากันลวงหนา
ไมนอยกวา 1 ปกอนครบกําหนดระยะเวลา 25 ปดังกลาว  

แมวากฎหมาย สปป.ลาวจะจํากัดอายุสัมปทานของโครงการทั่วไปไมเกิน 25 ป แตระยะเวลาที่โครงการนี้สามารถ
สรางรายไดใหแก SEAN เทากับ 27 ป 6 เดือน  ซึ่งระยะเวลาดังกลาวนี้ไดรับอนุมัติจากสภาแหงชาติของ สปป.ลาว
แลว  

1.2 สิทธิตางๆที่ไดรับจากรัฐบาล สปป.ลาว ท่ีสําคัญไดแก 
- สิทธิในการใชพ้ืนที่โครงการ 
- สิทธิในการ ครอบครอง ใช และจัดหาผลประโยชน จากโครงการ 
- สิทธิในการนําวัสดุตางๆ (ยกเวนไม) ตามที่จําเปนแกการกอสรางออกจากพื้นที่โครงการได 
- สิทธิในการนําเขาอุปกรณและวัสดุตางๆเพื่อใชในการดําเนินโครงการ โดยไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีทุก

ประเภท 
- สิทธิในการนําเขาและสงออกนอก สปป.ลาว สําหรับบรรดาอุปกรณและวัสดุทั้งหลายเพื่อใชงานช่ัวคราวได 

โดยไดรับการยกเวนภาษีทั้งหมด 
- สิทธิในการผันน้ํา สรางเขื่อน และใชน้ํา สําหรับน้ําในแมน้ํางึม ณ พ้ืนที่โครงการ 
- สิทธิในการไดรับ ถือครอง และชําระเงินในสกุลเงินตราตางประเทศ   โดยไมมีขอจํากัดหรือคาธรรมเนียม 
- สิทธิในการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําอื่นที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการนี้    โดยมีเงื่อนไขวาจะตองไดรับ

การอนุมัติโดยชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐบาล สปป.ลาว 
1.3 พันธะและหนาตางๆของ SEAN 

(1) จัดหาเงินทุนในการพัฒนาโครงการ 

(2) ออกแบบ กอสราง จัดหา ติดต้ัง ทําใหแลวเสร็จและทดสอบโครงการและเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหดําเนินการ
และบํารุงรักษาโครงการ 

(3) เมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทาน (หรือระยะเวลาตอขยายอายุสัมปทาน) จะตองสงมอบโครงการแกรัฐบาล สปป.ลาวใน
สภาพใชงานไดดี (เวนแตการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ) 

(4) ชดเชยคาสูญเสียการผลิตไฟฟาใหแกเจาของโครงการน้ํางึม 1 ในระหวางการเก็บกักน้ํา 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 307 

(5) มีหนาที่ในการจัดเตรียมและดําเนินการแผนพัฒนาสังคมและพื้นที่โดยรอบโครงการ 

1.4 พันธะและหนาที่ตางๆของรัฐบาล สปป.ลาว 

(1) อนุญาตและออกใบอนุญาตที่จําเปนทั้งปวงใหกับ SEAN และอนุมัติให SEAN พัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําอื่น
ที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการนี้  ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(2) ไมแทรกแซงการออกแบบ กอสราง ดําเนินการ และบํารุงรักษาโครงการ 

(3) ออกและตออายุการอนุมัติ  การอนุญาต และใบอนุญาตทั้งปวง 

(4) ใหการยกเวนการชําระเงินและการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาอากรทั้งปวงเวนแตตามที่กําหนดไวในสัญญา
สัมปทาน 

(5) ไมอนุญาตใหมีการดําเนินงานในโครงการน้ํางึม 3 น้ํางึม 4  และน้ํางึม 5  ตลอดจนโครงการน้ําบาก 1 และน้ํา
บาก 2 อันเปนการละเมิดสิทธิของ SEAN ภายใตสัญญานี้ 

(6) ใหการรับรองแกผูลงทุนและผูใหกูของ SEAN เกี่ยวกับสิทธิครอบครองและความสามารถในการใชสิทธิทั้งปวง
ตามสัญญานี้ รวมทั้งสิทธิในการไดรับสวนแบงผลประโยชนการชําระเงินและสิทธิตางๆ 

(7) รัฐบาล สปป.ลาว จะตองจายคาชดเชยใหกับ NN2 ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับ NN2 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน 

(8) รับรองให SEAN ไดรับการชดเชยจากผลกระทบเชิงลบตอโครงการอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการน้ํางึม 3 

(9) ไมประกาศใชกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานที่เพิ่มภาระแก SEAN หรือมีผลใหเปนการเพิกถอนสิทธิหรือเสื่อม
สิทธิภายในสัญญาสัมปทานหรือสงผลกระทบอยางรายแรงในสาระสําคัญตอโครงการ   ในกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกลาวนั้นสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของ SEAN และ SEAN มีสิทธิไดรับการ
ชดเชยจากรัฐบาล สปป.ลาว เปนจํานวนเพียงพอให SEAN สามารถกลับสูฐานะทางการเงินเชนเดิมไดเสมือนวา
ไมมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น 

(10) เมื่อไดรับการรองขอยืนยันวา ทรัพยสินของโครงการและทรัพยสินของ SEAN จะไมถูกเวนคืนหรือรับเปนของ
รัฐและใหคํามั่นวาจะไมกระทําการใดๆอันจะทําใหเปนการเสื่อมสิทธิ เพิกถอนสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของ
โครงการของ SEAN หรือผูถือหุนของ SEAN แตประการใด 

1.5 ผลประโยชนท่ีตองจายใหกับรัฐบาล สปป.ลาว 
(1) คาสิทธิ (Royalties)  

ตามสัญญาสัมปทานและสัญญาแกไขสัมปทานดังกลาว   SEAN จะตองชําระเงินตางใหแกรัฐบาล สปป.ลาว โดย
คิดเปนรอยละของรายไดจากการดําเนินการตอป ดังนี้ 

 รอยละ 
ระยะเวลาดําเนินการชวงแรก (IOD) 3.40 
ระยะเวลาจายคาสิทธิชวงที่ 1 
(นับจาก COD จนถึงปที่ 8 ) 

3.40 

ระยะเวลาจายคาสิทธิชวงที่ 2 
(นับจากปถัดจากกระยะเวลาจายคาสิทธิชวงที่ 1 และสิ้นสุดเมื่อครบ 6 ป

3.50 
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 รอยละ 
หลังจากนั้น) 
ระยะเวลาจายคาสิทธิชวงที่ 3 
(นับจากปถัดจากกระยะเวลาจายคาสิทธิชวงที่ 2 และสิ้นสุดเมื่อครบ 2 ป
หลังจากนั้น) 

7.50 

ระยะเวลาจายคาสิทธิชวงที่ 4 
(นับจากปถัดจากกระยะเวลาจายคาสิทธิชวงที่ 3 และสิ้นสุดเมื่อครบปที่ 25 
นับจาก COD) 

13.50 

(2) ภาษีเงินได 
ตามสัญญาสัมปทานและแกไขสัญญาสัมปทานกําหนดให SEAN จะตองจายภาษีเงินไดพึงประเมินสุทธิ  
(Net Taxable Income) ใหแกรัฐบาล สปป.ลาว ในอัตรารอยละ ดังตอไปน้ี (เงินไดพึงประเมินสุทธิ หมายถึง 
รายไดทั้งหมดที่ไดรับจาก กฟผ.และผูใชระบบสายสงไฟฟา (หากมี) หักตนทุนและคาใชจายทั้งหมดรวมทั้งคา
สิทธิ) 

(2.1) ในชวง 5 ปแรก หลังจาก IOD ไมตองชําระภาษี 
(2.2) ในชวง 5 ปที่สองหลังจาก IOD ชําระภาษีในอัตรารอยละ 3 ของเงินไดพึงประเมินสุทธิ 
(2.3) ในชวง 5 ปที่สามหลังจาก IOD ชําระภาษีในอัตรารอยละ 4 ของเงินไดพึงประเมินสุทธิ 
(2.4) หลังจากนั้นเปนเวลา 4 ป ชําระภาษีในอัตรารอยละ 5 ของเงินไดพึงประเมินสุทธิ 
(2.5) หลังจากนั้นเปนเวลา 7 ป ชําระภาษีในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินสุทธิ 
(2.6) ในชวงเวลาที่เหลือ ชําระภาษีในอัตรารอยละ 14 ของเงินไดพึงประเมินสุทธิ 

1.6 การไดรับการยกเวนภาษีตางๆ 
นอกเหนือไปจากผลประโยชนทางการเงินแลว  ไมมีการเรียกเก็บหรือตองชําระภาษีใดๆที่เกี่ยวของกับโครงการหรือ
รายไดจากโครงการ  เงินสด เปนตน อีกแตอยางใด  ขอยกเวนดังกลาวสวนนี้ ครอบคลุมถึง ภาษีศุลกากร อากรขาเขา/
ขาออก ภาษีหัก ณ ที่จาย อากร คาเรียกเก็บ คาธรรมเนียม หรือเงินสมทบทุกประเภท (ไมวาในสวนของกําไรรายได 
เงินทุนหมุนเวียนหรือสิทธิในทรัพยสินตางๆ) ที่เกี่ยวกับการเขาทําสัญญาหรือขอตกลงและการปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ขอตกลงใดๆ 

SEAN หรือผูรับเหมา ผูถือหุนหรือผูลงทุนไมตองชําระภาษีจากผลประโยชนในโครงการ หรือกําไร เงินปนผล สวน
แบงผลประโยชน หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตลอดจนทั้งจากการขายหรือจําหนายผลประโยชนของผูถือหุนหรือ 
ของผูลงทุนดังกลาวใน SEAN หรือในโครงการนี้ 

SEAN ผูรับเหมา และผูรับเหมาชวงมีสิทธิไดรับและถือครองเงินสดและภาระหนี้ทางการเงินในสกุลเงินตรา
ตางประเทศทั้งภายในและภายนอก สปป.ลาว รวมทั้งสิทธิในการจายเงินปนผลและภาระหนี้ในสกุลเงินตรา
ตางประเทศ  โดยไมมีขอจํากัดหรือคาธรรมเนียม 
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1.7 การบอกเลิกสัญญา 

(1) การบอกเลิกสัญญาโดยรัฐบาล สปป.ลาว 

(1.1) SEAN ไมปฏิบัติตามพันธะหนาที่ขอใดขอหนึ่งของตน อันเปนเหตุใหผิดสัญญาสัมปทานและไมเยียวยา
แกไขภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากรัฐบาล สปป.ลาว 

(1.2) SEAN ไมชําระเงินใหแกรัฐบาล สปป.ลาวตามกําหนดเวลา  และมิไดแกไขเยียวยาการไมชําระเงินดังกลาว
ภายใน 30 วัน 

(1.3) SEAN มีหนี้สินลนพนตัวและความมีหนี้สินลนพนตัวดังกลาวไมไดรับการแกไขเยียวยาภายใน 180 วัน 
ตามที่รัฐบาล สปป.ลาวกําหนด 

(1.4) คํารับรองขอใดขอหน่ึงของ SEAN ไมเปนความจริงในเวลาที่ใหคํารับรองดังกลาวและสงผลกระทบอยาง
มีนัยสําคัญตอความสามารถของรัฐบาล สปป.ลาวในการปฏิบัติตามพันธะหนาที่หรือใชสิทธิของตนตาม
สัญญาสัมปทาน 

(1.5) SEAN ไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟาในการสงปริมาณไฟฟาขั้นตํ่าใหแก กฟผ. ตามที่กําหนดไวใน
สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.เปนระยะเวลา 180 วันติดตอกัน 

(1.6) กฟผ. บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา  ดวยเหตุที่ SEAN กระทําผิดสัญญา 

(2) การบอกเลิกสัญญาโดย SEAN 

(2.1) รัฐบาล สปป.ลาว ไมชําระเงินตามกําหนดเวลา และมิไดแกไขเยียวยาการไมชําระเงินดังกลาวภายใน  
30 วันนับแตวันที่ SEAN มีหนังสือทวงถาม 

(2.2) รัฐบาล สปป.ลาว ไมปฏิบัติตามพันธะหนาที่ของตนที่เปนสาระสําคัญ 

(2.3) กฟผ. บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัยทางการเมืองของ สปป.ลาว ตามที่นิยาม
ไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา 

(2.4) คํารับรองขอหนึ่งขอใดของ หรือในนามของรัฐบาล สปป.ลาว ภายใตสัญญาสัมปทาน ไมเปนความจริงใน
สาระสําคัญในเวลาที่ใหคํารับรองดังกลาว 

(2.5) รัฐบาล สปป.ลาว ผิดคํารับประกันใดๆ ซึ่งสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของ SEAN ใน
การปฏิบัติตามพันธะหนาที่ หรือใชสิทธิของตนตามสัญญาสัมปทาน 

(2.6) รัฐบาล สปป.ลาว ไมปฏิบัติตามพันธะหนาที่ขอใดขอหน่ึงของตน อันเปนเหตุใหผิดสัญญาสัมปทาน และ
มิไดแกไขเยียวยาการผิดสัญญาดังกลาวภายใน 90 วันนับแตไดรับแจงเปนหนังสือจาก SEAN ใหแกไข
เยียวยาการผิดสัญญาดังกลาว 

1.8 กฎหมาย 
สัญญาสัมปทานอยูภายใตบังคับของกฎหมาย สปป.ลาว 

ทั้งนี้ สัญญาสัมปทานและสัญญาแกไขเพิ่มเติมไดถูกโอนสิทธิและหนาที่ของ SEAN ตามสัญญาดังกลาวใหกับ NN2 
ตามสัญญาการโอนสิทธิและหนาที่โดยมีผลเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 สงผลให NN2 เขามารับสิทธิและหนาที่ทั้งหมดของ 
SEAN ตามสัญญาสัมปทานและสัญญาแกไขเพิ่มเติมดังกลาว นับจากวันที่มีการโอนสิทธิและหนาที่ 
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2. สัญญาโอนสิทธิและหนาที่จาก SEAN ไป NN2 

เนื่องจากมีขอตกลงในสัญญาสัมปทานระหวางรัฐบาล สปป.ลาวกับ SEAN โดยตกลงวา SEAN จะโอนสิทธิและ
หนาที่และความรับผิดทั้งปวงของตนภายใตสัญญาสัมปทานใหแก NN2  

สัญญาโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาสัมปทานดังกลาวไดจัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 สงผลใหตองมีการโอน
สิทธิและหนาที่ตามสัญญาที่เกี่ยวของกับสัญญาสัมปทานและขอตกลงเพิ่มเติมจาก SEAN ไปยัง NN2 มีสาระสําคัญดังนี้ 

2.1 SEAN มอบและโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาที่เกี่ยวของกับสัญญาสัมปทานทั้งหมดใหแก NN2 

2.2 NN2 รับมอบสิทธิและหนาที่ตามสัญญาที่เกี่ยวของกับสัญญาสัมปทานทั้งหมดจาก NN2 

2.3 รัฐบาล สปป.ลาว ใหความยินยอมการโอนดังกลาวและตกลงที่จะปฏิบัติตามพันธะหนาที่และความรับผิดชอบตางๆ
เพื่อประโยชนของ NN2 

2.4 รัฐบาล สปป.ลาว และ NN2 ตกลงให SEAN พนจากพันธะหนาที่หรือความรับผิดทั้งปวง (หากมี) ที่เกิดขึ้นโดยตรง
หรือโดยออมตามสัญญาสัมปทานและขอตกลงเพิ่มเติม 

3. สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ.(Power Purchase Agreement) 
SEAN ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ซึ่งตอมาสิทธิและหนาที่ของ SEAN ตาม

สัญญาซื้อขายไฟฟาไดถูกโอนไปยัง NN2 ทั้งหมด ตามสัญญาโอนสิทธิและหนาที่ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 โดยใหมีผล
วันที่ 9 มกราคม 2551 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟา มีดังนี้ 

3.1 ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟา 
นับจากวันที่ระบุในสัญญาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 เวนแตมีการบอกเลิกสัญญากอนหรือมีการตออายุสัญญา
ออกไปตามเงื่อนไขของสัญญา 

3.2 พันธะและหนาที่ท่ีสําคัญของ SEAN 

(1) SEAN ตองดําเนินการดวยตนทุนและคาใชจายของตนเอง ในการจัดใหไดมาและรักษาใหมีผลใชบังคับตอไป
จนถึงวันที่มีการบอกเลิกสัญญา (Term Termination Date) ซึ่งบรรดาความยินยอมและการอนุมัติตางๆ ของ
บริษัททั้งหมด การอนุมัติของหนวยงานของรัฐ (Governmental Approvals) ทั้งหมดที่กําหนดโดยหนวยงานของ
รัฐ (Governmental Authorities) ของไทยและ สปป.ลาว ตลอดจนบรรดาใบอนุญาต การอนุญาต ความยินยอม 
และการอนุมัติอื่นใดทั้งปวงที่กําหนดไวตามกฎหมายไทย และ สปป.ลาว   

(2) แจงการรับประกันพลังงานไฟฟาสวนแรกขั้นตํ่ารายป (Annual Minimum PE Guarantee) เทากับ  
10 ช่ัวโมงตอวัน และการรับประกันพลังงานไฟฟาสวนแรกขั้นต่ํารายเดือน (Monthly Minimum PE guarantee) 
เทากับ 8 ช่ัวโมงตอวันรวมการทดสอบประจําป (Annual Test) 

(3) มีหนาที่ในการดําเนินการดวยคาใชจายของตนเองหรือโดยผานผูรับจางอื่น ในการออกแบบ กอสราง ติดต้ัง 
ทดลองเดินเครื่อง ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบของ SEAN (SEAN System) ตามที่ระบุในสัญญาและ SEAN 
จะตองไดรับอนุญาตจาก กฟผ.เปนลายลักษณอักษรหากมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอุปกรณที่สําคัญใน
ระบบของ SEAN อันจะสงผลกระทบตอความสามารถของ SEAN ในการดําเนินงานตลอดเวลา 
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3.3 พันธะและหนาที่ท่ีสําคัญของ กฟผ. 

(1) ตองดําเนินดวยคาใชจายของตนเอง ในการออกแบบ กอสราง ดําเนินการ ทดลองเดินเครื่อง ซอมแซมและ
บํารุงรักษา ระบบสงไฟฟาของกฟผ. (EGAT Transmission Facilities) เพื่อใหสามารถสั่งจายไฟฟาจากโรงไฟฟา
และรับไฟฟาจากระบบของ SEAN  โดยกฟผ. จะตองไดรับอนุญาตจาก SEAN เปนลายลักษณอักษรหากมีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณที่สําคัญในระบบสงไฟฟาของ EGAT 

(2) พันธะหนาที่ในการสั่งจายไฟฟา (Dispatch) เปนพันธะผูกผัน 100% สําหรับพลังงานไฟฟาประเภท PE และ SE 
แตไมรวม EE  

3.4 การบํารุงรักษา 

(1) SEAN เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาของโครงการ และกฟผ.จะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวในกรณีที่เปนความเสียที่เกิดจากความผิดปกติหรือบกพรองของระบบสายสง
ไฟฟาของกฟผ.  

(2) กฟผ. เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาระบบสงไฟฟาและ SEAN จะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาวในกรณีที่เปนความเสียที่เกิดจากความผิดปกติหรือบกพรองของระบบผลิตไฟฟาของ SEAN 

3.5 พลังงานไฟฟาเปาหมาย(Supply Target)ท่ี กฟผ.รับซื้อตอป 

(1) พลังงานไฟฟาหลัก (Primary Energy: PE) เทากับ 2,218 ลานหนวย 

(2) พลังงานไฟฟารอง (Secondary Energy: SE) เทากับ 92 ลานหนวย 

3.6 ระบบเชื่อมโยง (Interconnection Facilities) 
ประกอบดวยระบบเชื่อมโยงของ กฟผ.  ระบบเชื่อมโยงของ SEAN และระบบเชื่อมโยงรวม 
(1) กฟผ.เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการซอมแซมและบํารุงรักษาระบบเชื่อมโยงของ กฟผ. และระบบเชื่อมโยง

รวมในสวนของจุดสงมอบไฟฟา (Delivery Point) ในฝงประเทศไทย 
(2) SEAN เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการซอมแซมและบํารุงรักษาระบบเชื่อมโยงของ SEAN  และระบบ

เช่ือมโยงรวมในสวนของจุดสงมอบไฟฟา (Delivery Point) ในฝง สปป.ลาว 

3.7 การซอมแซมและการบํารุงรักษา (Repair and Maintenance) 

(1) SEAN จะเปนฝายรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซม หรือบํารุงรักษาระบบของ SEAN เวนแตงานดังกลาวมี
สาเหตุมาจากความชํารุด หรือบกพรองของ กฟผ. หรือในระบบของ กฟผ. ซึ่งในกรณีดังกลาว กฟผ. จะเปนฝาย
รับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

(2) กฟผ. จะเปนฝายรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซม หรือบํารุงรักษาระบบของ กฟผ. เวนแตงานดังกลาวมี
สาเหตุมาจากความชํารุด หรือบกพรองของ SEAN หรือในระบบของ SEAN ซึ่งในกรณีดังกลาว SEAN จะเปน
ฝายรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

3.8 ราคาจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ. 
สัญญาซื้อขายไฟฟาไดกําหนดราคาจําหนายพลังงานไฟฟาใหกับ กฟผ. เปนจํานวนที่แนนอนตลอดระยะเวลา
สัมปทาน โดยไดแบงราคาซื้อขายพลังงานไฟฟาและตามชวงปที่จําหนาย ทั้งนี้ พลังงานไฟฟาหลัก (PE) จะจําหนาย
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เปนเงินสกุลบาทและเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ สวนคาพลังงานไฟฟารอง (SE) และพลังงานไฟฟาสวนเกิน (EE)  
จะจําหนายเปนเงินสกุลบาททั้งจํานวน โดยราคาจําหนายพลังงานไฟฟาแตละประเภทเปนดังนี้ 

 
 
 
ป 

อัตราคาพลังงานไฟฟาหลัก 
 

(PE) 

อัตราคาพลังงาน
ไฟฟารอง 

(SE) 

อัตราคาพลังาน
ไฟฟาสวนเกิน 

(EE) 

ดอลลารสหรฐัฯ 
ตอหนวย* 

บาทตอหนวย บาทตอหนวย บาทตอหนวย 

26 มี.ค.2554-31 ธ.ค.2555 
(ชวง IOD) 

0.02475 0.963 1.253 1.060 

1 ม.ค.2556-31 ธ.ค.2561 
(ชวง COD) 

0.02475 0.965 1.255 1.062 

1 ม.ค.2562-31 ธ.ค.2580 
(ชวง COD ) 

0.02668 1.041 1.353 1.145 

หมายเหตุ: IOD: Initial Operating Date เร่ิมวันที่ 26 มีนาคม 2554 
 COD: Commercial Operating Date วันที่ 1 มกราคม 2556 
 * ดูอัตราคาไฟฟาหลักที่แปลงเปนเงินบาทเพื่อเปรียบเทียบในขอ 3.4.1 การผลิตและการใชกําลังการผลิตของ NN2  

3.9 การดําเนินการและการควบคุม (Operation and Control) 
(1) SEAN ตองดําเนินการโรงไฟฟาใหเปนโรงไฟฟาที่สามารถสั่งจายไฟฟาไดเต็มกําลัง (Fully Dispatchable) ตาม

คําสั่งจายไฟฟา (Dispatch) ของ กฟผ. 

(2) การแจงพลังงานไฟฟา PE สูงสุดรายเดือน (Monthly Maximum Primary Energy Declaration) โดย SEAN นั้น
จะตองไมเกินปริมาณพลังงานไฟฟาที่เทากับกําลังการผลิตไฟฟาที่กําหนด (Registered Capacity) ตามระดับน้ําที่
ใชในการดําเนินการ (Operating Water Level) เฉลี่ยที่คาดการณสําหรับเดือนนั้น คูณดวย 16 ช่ัวโมงตอวัน
ธรรมดา (Weekday) คูณดวยจํานวนวันทําการในเดือนนั้น สุทธิความไมพรอมจายไฟฟาของเดือนในเดือนตอๆ 
ไป (Month Ahead Unavailability) ที่เกี่ยวของทั้งหมด 

(3) การแจงพลังงานไฟฟา SE สูงสุดรายเดือน (Monthly Maximum Secondary Energy Declaration) จะเปนศูนย
ในชวงฤดูแลง (Dry Period) และสําหรับแตละเดือนในชวงฤดูฝน (Wet Period) จะเทากับกําลังการผลิตไฟฟาที่
กําหนด (Registered Capacity) ตามระดับน้ําที่ใชในการดําเนินการ (Operating Water Level) เฉลี่ยที่คาดการณ
สําหรับเดือนนั้น คูณดวย 2 ช่ัวโมงตอวันธรรมดา (Weekday) และ 8 ช่ัวโมงในวันอาทิตย SEAN ประกาศความ
พรอมจายพลังงานไฟฟา SE สูงสุดในแตเดือน (Monthly Maximum SE Declaration) ในชวงเดือนสิงหาคม 
กันยายน และตุลาคมไดไมเกิน 2 ช่ัวโมงตอวัน สําหรับวันจันทรถึงวันเสาร  และไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวันในวัน
อาทิตย 

3.10 การหยุดเดินเครื่อง (Outages) 
ชวงเวลาที่ SEAN ไมสามารถจายพลังงานไฟฟาได ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี คือ การหยุดเดินเครื่องตามแผนของ 
SEAN (SEAN Planned Outages) กับการหยุดเดินเครื่องนอกแผนของ SEAN (SEAN Unplanned Outages) ทั้งนี้ การ
หยุดเดินเครื่องนอกแผนดังกลาวยังแบงออกเปน การหยุดเดินเครื่องเพ่ือบํารุงรักษา (Maintenance Outages) การหยุด
เดินเครื่องกรณีเรงดวน (Short Notice Outages) และการหยุดเดินเครื่องกรณีฉุกเฉิน (Forced Outages) โดยจําแนก
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ประเภทตามสาเหตุในการหยุดเดินเครื่อง (Outage) ตางๆ อาทิเชน การหยุดเดินเครื่องในสวนของเครื่องจักร (Machine 
Outage) (โดยขอจํากัดของเครื่องจักร) การหยุดเดินเครื่องเนื่องจากระดับน้ํา (Water Supply Outage) (โดยขอจํากัดของ
ระดับน้ํา) และการหยุดเดินเครื่องโดยเหตุสุดวิสัย (Force Majeure Outage) 

3.11 การจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกกฟผ. 
หาม SEAN จําหนายพลังงานไฟฟาใหแกบุคคลอื่น โดยปราศจากความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจาก 
กฟผ.  การฝาฝนเงื่อนไขขอนี้ถือเปนเหตุผิดนัดของ SEAN ตามขอ 3.13.2(7) 

3.12 การผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาประเภท EE 
พลังงานไฟฟา EE จะผลิตและจําหนายใหแก กฟผ. ไดก็ตอเมื่อเปนการผลิตพลังงานไฟฟาที่ระดับน้ําในเขื่อนสูงกวา 
374.5 masl (เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง) หรือเมื่อ SEAN ไดแจงให กฟผ.ทราบ 

3.13 การยกเลิกสัญญา 
3.13.1 การผิดนัดโดย กฟผ. และการบอกเลิกสัญญาโดย SEAN  

(1) กฟผ.  ไมชําระเงินในสวนที่ไมมีขอพิพาทใดๆโดยไมไดรับการแกไขเยียวยาหลังจากครบกําหนด 30 วัน
ถัดจากวันที่ตามหนังสือบอกกลาวของ SEAN 

(2) กฟผ.เลิกกิจการหรือชําระบัญชี 
(3) กฟผ. มีการปรับปรุงหนวยงาน ปรับโครงสรางองคกร การแปรสภาพ การแปรรูป หรือการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ที่ทําให กฟผ. ถูกแทนที่ดวยบุคคลใดซึ่งไมอยูในอํานาจหรือการควบคุมของรัฐบาลไทย หรือ บุคคล
ใดซึ่งไมมีสถานะทางกฎหมายและไมมีศักยภาพทางดานเทคนิคและทางการเงินที่จะปฏิบัติตามพันธะ
หนาที่ในสาระสําคัญของ กฟผ. หรือบุคคลดังกลาวไมเปนที่ยอมรับของ SEAN 

(4) กฟผ. โอนสิทธิประโยชนของตนเองในระบบของ SEAN 
(5) กฟผ. มีหนี้สินลนพนตัวโดยสมัครใจหรือถูกคําพิพากษาใหลมละลายหรือมีหนี้สินลนพนตัว 
(6) กฟผ. ไมปฎิบัติตามพันธะหนาที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา และสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ SEAN 

3.13.2 การผิดนัดโดย SEAN และการยกเลิกสัญญาโดยกฟผ. 
(1) SEAN ไมชําระเงินในสวนที่ไมมีขอพิพาทใดๆที่ครบกําหนดชําระใหแกกฟผ. 
(2) SEAN เลิกกิจการหรือชําระบัญชี 
(3) SEAN ทําการโอนสิทธิประโยชนของตนเองในระบบของ SEAN หรือสัญญาซื้อขายไฟฟาหรือสิทธิตางๆ

ของตนตามสัญญาตางๆ 
(4) SEAN มีหนี้สินลนพนตัวยโดยสมัครใจหรือถูกคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) การละทิ้งโครงการเปนระยะเวลาตั้งแต 45 วันขึ้นไป 
(6) ความพรอมผลิตไฟฟาของเครื่อง  (Machine Availability) ของโรงไฟฟา  (Facility) นอยกวา  

3,200 ลานหนวยเปนระยะเวลาสองปดําเนินการติดตอกัน 
(7) SEAN จําหนายพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟา (Facility) ใหแกบุคคลภายนอกเวนแตไดอนุญาตไว

เปนอยางอื่นตามสัญญาซื้อขายไฟฟา 
(8) SEAN ไมดําเนินการหรือไมปฏิบัติตามพันธะหนาที่อื่นใดตามสัญญาสัมปทาน  โดยที่กรณีดังกลาวนั้นได

สงผลกระทบรายแรงในสาระสําคัญ (Material Adverse Effect) ตอ กฟผ. 
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4. สัญญากูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน (วงเงิน เอ) 

4.1 วันที่ทําสัญญา 
26 พฤษภาคม 2549 

4.2 ผูใหกูยืม 
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนธนาคาร ธนชาติ 
จํากัด(มหาชน)) และ ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

4.3 วงเงินใหกูยืม 
15,003 ลานบาท 

4.4 การชําระคืน 

ผูกูตองชําระคืนเงินกูวงเงิน เอ เปนงวดๆ ตามตารางการชําระเงินคืน (Repayment Schedule) ที่แนบทายสัญญาเงินกูยืม   
ในกรณีที่ยังมีเงินสวนหน่ึงสวนใดคางชําระในวันที่ครบกําหนดชําระเงินคืนงวดสุดทาย (Final Maturity Date) ผูกูตอง
ชําระเงินสวนที่คางชําระดังกลาวทั้งหมดในวันที่ครบกําหนดชําระเงินคืนงวดสุดทาย (Final Maturity Date) พรอม
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

นอกจากนี้สัญญาเงินกูยืมไดกําหนดวา  หากมีเงินสดคงเหลือภายหลังการสํารองเงินในบัญชีสํารองตางๆตามเงื่อนไข
ที่กําหนดแลว  ใหนําเงินสัดสวนรอยละ 20 ของเงินสดคงเหลือดังกลาวไปชําระคืนเงินตนกอนกําหนด(Mandatory 
Prepayment) 

4.5 อัตราดอกเบี้ย 

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย 
กอน IOD MLR* + 1% 
หลัง IOD MLR* + 0.5% 
* อัตราดอกเบี้ย MLR หมายถึงอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของ ธนาคาร กรุงไทย, ธนาคาร นครหลวงไทย (ปจจุบันเปลี่ยนเปน 
ธนาคาร ธนชาต) และ ธนาคาร ทหารไทย  

 
5. สัญญากูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน(วงเงิน บี) 

5.1 วันที่ทําสัญญา 
26 พฤษภาคม 2549 

5.2 ผูใหกูยืม 
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนธนาคาร ธนชาติ 
จํากัด(มหาชน)) และ ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

5.3 วงเงิน 
180 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
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5.4 การชําระคืน 

ผูกูตองชําระคืนเงินกูวงเงิน บี เปนงวดๆ ตามตารางการชําระเงินคืน(Repayment Schedule)ที่แนบทายสัญญาเงินกูยืม   
ในกรณีที่ยังมีเงินสวนหน่ึงสวนใดคางชําระในวันที่ครบกําหนดชําระเงินคืนงวดสุดทาย (Final Maturity Date) ผูกูตอง
ชําระเงินสวนที่คางชําระดังกลาวทั้งหมดในวันที่ครบกําหนดชําระเงินคืนงวดสุดทาย (Final Maturity Date) พรอม
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

นอกจากนี้สัญญาเงินกูยืมไดกําหนดวา  หากมีเงินสดคงเหลือภายหลังการสํารองเงินในบัญชีสํารองตางๆตามเงื่อนไข
ที่กําหนดแลว  ใหนําเงินสัดสวนรอยละ 20 ของเงินสดคงเหลือดังกลาวไปชําระคืนเงินตนกอนกําหนด(Mandatory 
Prepayment) 

5.5 อัตราดอกเบี้ย 

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย 

กอน IOD LIBOR* + 3% 

หลัง IOD LIBOR* + 2.5% 
* หมายถึงอัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน 

 

6. สัญญาเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 

6.1 คูสัญญา 
บริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัด  

6.2 ระยะเวลาของสัญญา 
Pre Operational Period เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2553 
Operational Period เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ไปจนครบอายุสัมปทาน 

6.3 ขอบเขตของสัญญา 
- งานเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟาใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟา 
- งานบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา กังหันน้ํา ระบบควบคุมและอุปกรณประกอบรวมถึง ตัวเขื่อน อาคารโรงไฟฟา  

อาคารและโครงสรางทางชลศาสตร อางเก็บน้ํา โดยมีขอบเขตบํารุงรักษาตามวาระ ประจําวัน ประจําเดือน  
ประจําป 

- งานบํารุงรักษาอาคารที่ทําการ บานพัก บํารุงรักษาบริเวณในพื้นที่ของโครงการ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคตางๆ 
ภายในบริเวณโครงการ 

- งานจัดซื้อ จัดจาง บริหารงานพัสดุสํารองคลัง ตลอดจนงานรักษาความปลอดภัยในโครงการ 

6.4 คาบริการสัญญา 
- Pre Operational Period เทากับ 951,000 บาทตอเดือน 
- Operational Period  เทากับ 9,583,333 บาทตอเดือน  ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไปคาบริการดังกลาว

ใหปรับขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และใหมีการเจรจาตกลงกันโดยคูสัญญาทั้งสองฝายทุก 5 ป 
หรือกอนที่โครงการน้ําบากจะเริ่มดําเนินการ หรือกรณีที่เกิดเหตุการณผิดปกติ 
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7. สัญญาวาจางบํารุงรักษาใหญ (Major Maintenance Agreement) 

7.1 คูสัญญา 
บริษัทราช-ลาว เซอรวิส จํากัด เปนคูสัญญา  

7.2 ระยะเวลาของสัญญา 
อายุสัญญา 7 ปนับจากวันที่ 3 กันยายน 2555 ซึ่งเปนวันที่ระบุในสัญญา 

7.3 ขอบเขตของสัญญา 
ประกอบดวย 

- งานทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาและสวนประกอบตางๆ (Annual Test) ประจําป 

- งานตรวจสอบและบํารุงรักษาประจํา 2 ป (Check up) โดยจะดําเนินการในป 2555, 2557 และ 2559  

- งานตรวจสอบและบํารุงรักษาประจํา 7 ป (Partial Overhaul) โดยจะดําเนินการในป 2561 ใชเวลาดําเนินการ 60 วัน 

- งานใหคําปรึกษาฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง 

- งานบํารุงรักษาชนิดมีการวางแผนลวงหนา และกรณีฉุกเฉิน (ซึ่งงานนี้จะไมผูกพันตอบริษัท เพียงแตกําหนด 
อัตราคาบริการไวในสัญญา หากตองการใหตกลงเปนคราวๆไป) 

7.4 คาบริการตามสัญญา 
- คาบริการสําหรับ Preventive Maintenance Service เทากับ 459,747,720 บาท  แบงชําระเปนรายเดือน  โดยในป 

2556 จายชําระเทากับ 60 ลานบาท  ในปถัดไปจายชําระเทากับ 5.15 ลานบาทตอเดือน และกําหนดใหเพิ่มขึ้นรอย
ละ 3 ตอปนับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป 

- สําหรับ Corrective Maintenance Service และ Additional Service  จะมีการคํานวณคาบริการแลวแตกรณี 
 

8. สัญญาบํารุงรักษาระบบสงไฟฟาของโครงการน้ํางึม 2 

8.1 คูสัญญา 
รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว เปนคูสัญญา 

8.2 ระยะเวลาของสัญญา 
Pre Operational Phase : ระยะเวลา 3.5 เดือนเริ่มตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2553 
Operational Phase : เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 จนครบอายุสัมปทาน 

8.3 ขอบเขตของสัญญา 
- งานปฏิบัติการควบคุมการจายไฟ และบํารุงรักษาสถานีไฟฟานาบง โดยมีขอบเขตบํารุงรักษาตามวาระ 

ประจําเดือน ประจําวัน ประจําป ซึ่งเปนงานบํารุงรักษายอย 
- งานบํารุงรักษาสายสงไฟฟา 230,000 โวลต จากเขื่อนน้ํางึม 2 มายังสถานีไฟฟานาบงระยะทางประมาณ   

70 กิโลเมตร 
- งานบํารุงรักษาสายสงไฟฟา 500,000 โวลต จากสถานีไฟฟานาบง มายังจุดซื้อขายไฟฟากึ่งกลางแมน้ําโขง 

ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร 
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8.4 คาบริการตามสัญญา 
Pre Operational Phase เทากับ 66,432.25 ดอลลารสหรัฐฯตอเดือน 
Operational Phase เทากับ 48,642 ดอลลารสหรัฐฯตอเดือน 

 

9. สัญญาบํารุงรักษาใหญ (Major Maintenance) สถานีไฟฟานาบง และสายสง 500,000 โวลต ชวงสถานีไฟฟานาบง
ถึงจุดซื้อขายไฟฟากลางแมน้ําโขง 

9.1 คูสัญญา 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

9.2 ระยะเวลาของสัญญา 
มีอายุสัญญา 5 ป นับแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ซึ่งเปนวันที่ระบุในสัญญา 

9.3 ขอบเขตของสัญญา 
ประกอบดวย 
- งานบํารุงรักษาสถานีไฟฟานาบง (บํารุงรักษาใหญ) ประจําป 
- งานบํารุงรักษาสถานีไฟฟานาบงประจํา 3 ป 
- งานบํารุงรักษาสถานีไฟฟานาบงประจํา 5 ป 
- งานตรวจสอบจุดรอน (Thermo vision) บนสายสงประจํา 3 ป 
- งานตรวจวัดความตานทานของสายดินที่เสาไฟฟาประจํา 5 ป 
- งานตรวจสอบสภาพเสาไฟฟาและฐานรากทุก 5 ป 
- บริการใหความชวยเหลือฉุกเฉิน (On call Emergency Service) กรณีมีเหตุขัดของที่ตองการผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

9.4 คาบริการตามสัญญา 
คาบริการรวมเทากับ 16,191,500 บาท ซึ่งแบงชําระเปนระยะเวลา 5 ปตามตารางที่กําหนดในสัญญา 

บริษัท บางเขนชัย จํากัด(“BKC”) 

1. สัญญาซื้อขายไฟฟา 

คูสัญญา การไฟฟาสวนภูมิภาค 
วันที่ทําสัญญา วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 
การซื้อขายพลังงานไฟฟา • ผูผลิตไฟฟาและ กฟภ. ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟาและเชื่อมโยงระบบ

ไฟฟาตามที่กําหนดไวในระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
(“VSPP”) สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนและระเบียบการไฟฟาฝาย
จําหนายวาดวยการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝาย
จําหนาย พ.ศ. 2549 สําหรับปริมาณพลังไฟฟาไมเกิน 10 เมกะวัตต 

• กฟภ. ตกลงซื้อและ BKC ตกลงขายพลังไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด 8 เมกะ
วัตต ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท โดยมีจุดรับซื้อไฟฟาอยูที่จุดติดตั้งที่ อําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ BKC สัญญาวาจะขายไฟฟาให กฟภ. ภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2555 ตามหนังสือแจงขออนุญาตเลื่อนกําหนดการจําหนายไฟฟากับ
ซึ่งไดรับจาก กฟภ. ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 
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การใชและการสิ้นสุดของ
สัญญา 

สัญญามีผลบังคับใชโดยมีระยะเวลา 5 ป และตอสัญญาไดอีกครั้งละ 5 ป โดยอัตโนมัติ 
และใหมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการยุติสัญญา 

อัตราคาพลังงานไฟฟาในการ
ซื้อขายไฟฟากับ VSPP 

อัตราคาพลังงานไฟฟาขายสงให กฟภ. ของ BKC อยูที่ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลท 
ตามประกาศของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมกับคาไฟฟาตามสูตรการปรับ
อัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉลี่ย (Ft) 

เงื่อนไขการชําระเงินคาซื้อ
ไฟฟา 

ในกรณีที่ VSPP มีการขายไฟฟาใหการไฟฟาฝายจําหนาย การไฟฟาฝายจําหนายจะจด
บันทึกหนวยการขายไฟฟา (Credit) และคํานวณคาไฟฟาในแตละเดือนและแจง VSPP 
เพื่อจัดทําใบแจงหนี้ โดยการไฟฟาฝายจําหนายสามารถแจงให VSPP ขอรับเงินจากการ
ไฟฟาฝายจําหนายเปนประจําทุกเดือน หรือเมื่อจํานวนเงินคาไฟฟาสะสมถึง 3,000 บาท 
ทั้งนี้ การไฟฟาฝายจําหนายจะตองชําระเงินคาไฟฟาให VSPP ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่การไฟฟาฝายจําหนายไดรับใบแจงขอรับเงิน 

 

ทั้งนี้ BKCไดรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน ใน
อัตรา 8 บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 10 ป นับจากวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟากับ กฟภ ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 

2. สัญญาจางดําเนินการและบํารุงรักษา 

คูสัญญา Ensys Co., Ltd. (“Ensys”) 
วันที่ทําสัญญา 19 มีนาคม 2555 
อัตราคาบริการตอป 3,200,000 บาท 
อายุสัญญา  5 ป 
เงื่อนไขการชําระเงิน • ภายใน 30 วันทําการหลังจากไดรับใบแจงหนี้ โดยการโอนเงินหรือจายเช็ค 

ทุกสิ้นเดือน 

• กรณีชําระเงินเกินกําหนดจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป 
ขอบเขตงานการใหบริการ • ใหการบํารุงรักษาแบบปองกัน แบบแกไข แบบทั่วไปกับเครื่องจักร อุปกรณและ

ระบบภายในโครงการใหสามารถผลิตไฟฟาไดตามระดับที่ไดรับประกันไวที่ 
รอยละ 96 

• จัดเตรียมขอมูลใหสามารถเขาถึงผานระบบไดโดยตรงตลอด 24 ช่ัวโมง 365 วัน 

• รักษาความปลอดภัยและตรวจตราตลอด 24 ช่ัวโมง 365 วัน กรณีมีการแจงเตือน 
Ensys จะทําการแจงบริษัทรักษาความปลอดภัยกอน เมื่อแนใจวามีเหตุเกิดขึ้นจริง
จึงดําเนินการแจงตํารวจและ BKC ตอไป 

• จัดทํารายงานสําหรับการดําเนินการเชิงพาณิชยของโครงการทั้งรายเดือน รายไตร
มาส และรายป 
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3. สัญญายืมเงินจากสถาบันการเงิน 

คูสัญญา ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
วงเงินกู 702.75 ลานบาท 

วัตถุประสงค เพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

อัตราดอกเบี้ย • ปที่ 1-2 MLR - 2.00% ตอป 

• ปที่ 3-5 MLR - 1.75% ตอป 

• ปที่ 6-11 MLR - 1.50% ตอป 
ระยะเวลาเงินกู 11 ป 

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู สิ้นสุดเมื่อเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน 
กรณีที่ 1 สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกถอนในวันที่ 30 กันยายน 2555 
กรณีที่ 2 วันที่โครงการเสร็จสมบูรณ 

การชําระคืนเงินตน งวดที่ 1 เริ่มชําระเมื่อเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน กรณีที่ 1 เมื่อ
ครบ 3 เดือนหลังจากวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย หรือ กรณีที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 
2555 
งวดที่ 2-40  เมื่อครบ 3 เดือนหลังจากวันที่ชําระเงินตนงวดกอน 

เงื่อนไขระหวางการกูยืม • ใหดํารงอัตราสวนทางการเงินความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR)ไมตํ่ากวา 1.1 
เทาเปนเวลา 12 เดือนนับแตวันที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย และไมตํ่ากวา 1.2 เทา
ตลอดอายุเงินกูที่เหลือ 

• ใหดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (D/E Ratio) ไมเกินกวา 3 เทาตลอดอายุเงินกู 
• มิใหควบกิจการหรือไดมาซึ่งกิจการกับบุคคลอื่นเวนแตผูใหกูยินยอม 
• มิใหขาย เชา โอน ทั้งหมดหรือบางสวนของสินทรัพยหรือรายไดของโครงการ เวน

แตเพื่อดําเนินตามเอกสารรายการคา เปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยที่เลิกใชเปนการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติ โดยมูลคาของสินทรัพยนั้นไมเกิน 10 ลานบาทสําหรับแตละ
งวดระยะเวลาบัญชี 

• มิใหแกไขขอกําหนดใดๆของสัญญาของโครงการ  หรือมิให เห็นชอบที่จะ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งภายใตสัญญาของโครงการอันเปนผลใหวันที่โครงเสร็จสมบูรณ
ลาชาออกไป หรือมิใหเพิ่มราคาในสัญญามากกวา 10 ลานบาท หรือมิใหยกเวน
สิทธิหรือเงื่อนไขใดๆภายใตสัญญาของโครงการ 
 

 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 

1. สัญญาซื้อขายไฟฟา 

คูสัญญา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

วันที่ทําสัญญา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 

วันที่รับโอนสิทธิจาก  วันที่ 8 เมษายน 2553 
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บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด 

การซื้อขายไฟฟา • กฟผ. ตกลงซื้อและ BIC ตกลงขายพลังไฟฟาในปริมาณพลังไฟฟาสูงสุด  
90 เมกะวัตต ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลท โดยมีจุดรับซื้อไฟฟาอยูที่จุดติดต้ังที่ 
ที่ดินแปลงหมายเลข 24/6 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมารยุทธ ตําบล
คลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ BIC สัญญาวาจะขาย
ไฟฟาให กฟผ.ในวันที่ 1 มถิุนายน 2556 

• ต้ังแตปที่ 2 – 24 กฟผ.จะรับซื้อพลังงานไฟฟาจาก BIC ในปริมาณไมตํ่ากวา 
รอยละ 80 ของปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาที่คูณกับจํานวนชั่วโมงในรอบป  
แลวหักดวยปริมาณพลังไฟฟาที่ BIC ไมสามารถจายให กฟผ. ไดตามปริมาณและ
ระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือ BIC หยุดการผลิตและจําหนายให กฟผ. และ/หรือ 
BIC เปนผูขอลดการจําหนายให กฟผ. และ/หรือ การไฟฟา ไมสามารถรับซื้อ
ไฟฟาได เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

อายุของสัญญา 25 ป นับตั้งแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา 

หลักค้ําประกัน • กรณีกอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา ใหยื่นหลักค้ําประกันแก กฟผ.จํานวน 458.10 
ลานบาทกอนวันลงนามสัญญาไมนอยกวา 10 วันทําการ และBIC จะไดรับหลักค้ํา
ประกันดังกลาวคืนภายใน 15 วันทําการนับจากวนัเริ่มตนซื้อขายไฟฟา 

• กรณีหลังวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา ใหยื่นหลักค้ําประกันแก กฟผ.จํานวน 207.18 
ลานบาทกอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาไมนอยกวา 10 วันทําการ และBIC จะไดรับ
หลักค้ําประกันดังกลาวคืนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา 

อัตราคาพลังงานไฟฟาในการ
ซื้อขายไฟฟากับ SPP 

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
1. อัตราคาพลังงานไฟฟา (EPt) = EP0 + [(GASt – GAS0]*Heat Rate 

โดย EP0 = 1.70 บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง 
GAS0 = 209.5431 บาท/หนึ่งลานบีทียู 
GASt = ราคาจําหนายกาซธรรมชาติของบมจ.ปตท. 
Heat Rate = อัตราการใชความรอน(บีทียู/กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

2. อัตราคาพลังไฟฟา (CPt) = CP0[0.5(FXt /37)+0.5] 
โดย CP0 = 383.66 บาท/กิโลวัตต/เดือน 

FXt = อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐฯ 
3. อัตราคาการประหยัดการใชเชื้อเพลิง (FSt) = FS0 * (PESt / 10) 

โดย FS0 = 0.36 บาท/กิโลวัตต-วัตต 
PESt = ดัชนีที่ใชช้ีวัดความสามารถในการใชพลังงานปฐมภูมิ 

การเรียกเก็บเงินและการชําระ
เงิน 

ยื่นใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟาให กฟผ. เดือนละครั้ง และจะไดรับชําระเงินภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงิน กรณีผิดนัดชําระจะคิดดอกเบี้ยจากจํานวนเงินที่คาง
ชําระเปนรายวันในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ยขั้นตํ่าของเงินกูเบิกเกินบัญชีซึ่งประกาศ
โดย ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระเงิน บวก 2 
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นับตั้งแตวันที่ผิดนัดเปนตนไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่จะชําระ
ใหแกกันจะตองไมเกินรอยละ 15 ตอป 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณพลัง
ไฟฟาตามสัญญา 

กรณีที่ 1  หาก BIC ไมสามารถจําหนายไฟฟาให กฟผ. ไดตามปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญารวม 18 เดือนในรอบ 24 เดือนที่มาสิ้นสุดในเดือนปจจุบัน ทาง 
กฟผ.จะปรับลดปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาใหมใหเทากับปริมาณพลัง
ไฟฟาเสมือนจริงที่ BIC ทําไดในเดือนที่ 18 

กรณีที่ 2 หาก BIC ไมสามารถจําหนายไฟฟาตามปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาให 
กฟผ. ได เนื่องจากนําไฟฟาไปจําหนายใหแกบุคคลที่สามหรือใชเอง
เพิ่มขึ้น กฟผ. จะกําหนดปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาใหม ตามปริมาณ
พลังไฟฟาที่ BIC จําหนายไฟฟาให กฟผ. ณ เดือนนั้น 

กรณีที่ 3 หาก BIC จําหนายไฟฟาให กฟผ. เปนระยะเวลามากกวาครึ่งหนึ่งของอายุ
สัญญา และปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาลดลงอันมิใชจากกรณีที่ 2 BIC 
สามารถขอลดปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญาลงไดไมเกินรอยละ 5 โดย
แจงให กฟผ. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน 

ขอปฏิบัติเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณพลังไฟฟา
ตามสัญญา 

หากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิดจากกรณีที่ 1 และ 2 BIC จะตองคืนเงินคาพลังไฟฟาใน
สวนของปริมาณพลังไฟฟาที่ลดลงเทากับเงินคาพลังไฟฟาที่ BIC ไดรับไปแลวนับแต
วันที่เริ่มตนซื้อขายไฟฟา หักดวยเงินคาพลังไฟฟาที่ BIC ควรจะไดรับ ซึ่งคิดตาม
สัดสวนของจํานวนปที่ BIC ไดจําหนายไฟฟาให กฟผ. ต้ังแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
จนถึงวันที่ กฟผ. ปรับลดปริมาณพลังไฟฟาตามสัญญากับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟา โดย
เงินคาพลังไฟฟาที่ BIC ตองจายคืนใหแก กฟผ. พรอมทั้งดอกเบี้ยซึ่งจะเริ่มคิดตั้งแตวันที่ 
BIC ไดรับเงินคาพลังไฟฟาสวนที่ตองจายคืนในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 12 
เดือนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ประกาศใช ณ วันที่ 1 ของเดือนที่ กฟผ. 
เรียกเก็บเงินดังกลาว 

 

2. สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาต ิ

คูสัญญา บมจ. ปตท. 
วันที่ทําสัญญา 18 มีนาคม 2554 
วันเริ่มซื้อขายกาซ • เพื่อการทดสอบ ภายในระยะเวลาระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง 31พฤษภาคม 

2556 โดยมีระยะเวลาซื้อกาซเพื่อการทดสอบไมเกิน 6- 8  เดือน  

• เพื่อการคา วันที่ 1 มิถุนายน 2556 
ปริมาณการซื้อขายกาซ • ปริมาณรับซื้อขั้นตํ่า 18.83 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และสูงสุดไมเกิน 21.55 ลาน

ลูกบาศกฟุตตอวัน 

• ในแตละปสัญญา BIC ตองซื้อกาซจาก ปตท. ไมตํ่ากวารอยละ 85 ของปริมาณกาซที่
ซื้อขาย 

คุณสมบัติกาซ ระดับความดันกาซไมตํ่ากวา 300 ปอนดตอตารางนิ้ว ณ จุดสงมอบ 
ราคากาซ ประกอบดวยราคาเนื้อกาซและอัตราคาผานทอ 
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เงื่อนไขการชําระเงิน ชําระภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นงวดการใชกาซของแตละเดือน 
อายุของสัญญา มีผลบังคับแบงเปน 2 ชวงระยะเวลา ดังนี้ 

• ต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันกอนวันที่เริ่มใชกาซเพื่อการคา 

• ระยะเวลา 25 ป นับตั้งแตวันเริ่มใชกาซเพื่อการคา  
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3. สัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

BIC ไดทําสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2 แหง ไดแก ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งสาระสําคัญในสัญญา มีดังนี้ 

รายการ 
  ประเภทเงินกู   

Tranche A 
(สําหรับคาใชจายโครงการ)  

Tranche B  
(เงินทุนหมุนเวียน)  

Tranche C 
(หนังสือค้ําประกันใหแกผูกู)  

วงเงินกู 4,110 ลานบาท โดยแบงเปน: 
KTB: 2,270 ลานบาท 
KBANK: 1,840 ลานบาท 

120 ลานบาท โดยแบงเปน: 
KTB: 60 ลานบาท 
KBANK: 60 ลานบาท 

803.10 ลานบาท โดยแบงเปน: 
KTB: 401.55 ลานบาท 
KBANK: 401.55 ลานบาท 

วัตถุประสงค - เพื่อซื้อที่ดินกอสรางโครงการ จํานวน 121 
ลานบาท 

- เพื่อลงทุนในโครงการ จํานวน 3,989 ลานบาท  

- สินเชื่อเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีในวงเงินไมเกิน 
20 ลานบาท 

- เพื่อใชเปน short-term advance, overdraft,  
L/C, DLC, T/R, L/G ไมเกิน 100 ลานบาท  

เพื่อค้ําประกันในเรื่องตอไปนี้ โครงการ,ปรับปรุง
ระบบไฟฟา,สัญญาการขายพลังไฟฟา,การประมูล
โครงการเพิ่ม 

อัตราดอกเบี้ย ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  - Short-term advance: MOR - 1% ตอป 
- overdraft: MOR - 1% ตอป 
- L/C: 1/32% ตอ 3 เดือน 
- DLC: 0.5% ตอป 
- T/R: MOR - 1% ตอป 
- L/G: 0.5% ตอป 

L/G: 0.5% ตอป 
และคาธรรมเนียม - นับตั้งแตเบิกใชครั้งแรก ถึง วันเริ่มดําเนินการ

ตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา: 1-Month 
THBFIX + 2.5% ตอป   

  - วันเริ่มดําเนินการตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟา ถึง สิ้นสุดสัญญาสนับสนุนทาง
การเงิน: 1-Month THBFIX + 2.3% ตอป   
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รายการ 
  ประเภทเงินกู   

Tranche A 
(สําหรับคาใชจายโครงการ)  

Tranche B  
(เงินทุนหมุนเวียน)  

Tranche C 
(หนังสือค้ําประกันใหแกผูกู)  

  ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
  - นับตั้งแตเบิกใชครั้งแรก ถึง วันเริ่มดําเนินการ

ตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟา: 6-Month 
Fixed Deposit + 3.0% ตอป 

  
  - นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตามที่ระบุไวใน

สัญญาซื้ อ ข า ยไฟฟ า  ถึ ง  สิ้ นสุ ดสัญญา
สนับสนุนทางการเงิน: 6-Month Fixed 
Deposit + 2.75% ตอป   

การชําระดอกเบี้ย ชําระทุกเดือน  ไมระบุ 

ระยะเวลาการคํานวณ
ดอกเบี้ย 

งวดแรกเริ่มคํานวณดอกเบี้ยในวันแรกที่ไดมีการเบิกถอนเงินกูและสิ้นสุดในวันทําการสุดทายของเดือนซึ่ง
เริ่มคํานวณดอกเบี้ย และงวดถัดไปเริ่มคํานวณในวันสุดทายของงวดกอนจนถึงวันทําการสุดทายของเดือน
ปฏิทินถัดไป 

ไมระบุ 

ระยะเวลาเงินกู 12 ป 6 เดือน   25 ป นับแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา 

ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู สิ้นสุดเมื่อเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ แลวแตกรณีใดจะ
เกิดขึ้นกอน 

สิ้นสุดกอนวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา 3 เดือน 25 ป นับแตวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา 

  กรณีที่ 1 สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกถอนภายหลัง 6 
เดือน จากวันที่เริ่มการซื้อขายไฟฟา 

    

  กรณีที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556     
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รายการ 
  ประเภทเงินกู   

Tranche A 
(สําหรับคาใชจายโครงการ)  

Tranche B  
(เงินทุนหมุนเวียน)  

Tranche C 
(หนังสือค้ําประกันใหแกผูกู)  

การชําระคืนเงินตน เริ่มชําระงวดแรก ในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 และ
งวดถัดไปทุกครึ่งป รวมทั้งหมด 26 งวด  

ชําระคืนเงินตนภายในระยะเวลา 31-90 วันนับแต
วันที่เบิกถอนเงินกู 

ไมมี 

เงื่อนไขระหวางการกูยืม - สงงบการเงินประจําไตรมาสที่ 1-3 ภายใน 60 วันและไตรมาสที่ 4 ภายใน 90 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดแตละไตรมาส และสงงบการเงินงวดสิ้นสุดระยะเวลา
บัญชีซึ่งไดรับการตรวจสอบแลว ภายใน 150 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาบัญชีใหแกผูใหกู 

  - ใหสงรายงานการประเมินที่ดิน อาคารและเครื่องจักรซึ่งจัดทําโดยผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจาก กลต.และผูใหกู โดยทําการประเมินภายใน 3 เดือนนับ
แตวันที่ดําเนินการเชิงพาณิชยและทุก 3 ปถัดไปใหแกผูใหกู 

  - ผูกูจะทําสัญญาขายพลังไฟฟาใหแกผูใชในนิคมอุตสาหกรรม โดยปริมาณขายตองไมนอยกวา 17.2 เมกะวัตต และปริมาณใชจริงไมนอยกวา 13.7 เมกะวัตต 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

  - ผูกูจะทําสัญญาขายไอน้ําปริมาณไมนอยกวา 10.5 ตันตอชั่วโมงกอนวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 6 เดือน 
  - ผูกูจะทําสัญญาบริการระยะยาวกับคูสัญญาซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูใหกูภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 
  - ผูกูจะทําสัญญาเชาเครื่องจักร/สัญญาอะไหลกับคูสัญญาซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูใหกูภายใน 4 ปหลังจากวันเริ่มการซื้อขาย 
  - ผูกูจะจัดหาที่ปรึกษาทางดานเทคนิคกอนวันเริ่มตนการซื้อขาย 6 เดือนและตลอดไปจนกระทั่งผูกูไดจายคืนเงินกูเต็มจํานวนแลว 
 - ใหดํารงอัตราสวนทางการเงินหนี้สินระยะยาวตอทุนไมเกินกวา 3 เทา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 - ใหดํารงอัตราสวนทางการเงินความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR)ไมต่ํากวา 1.1 เทา ภายหลังจากวันที่เริ่มตนการซื้อขายแลว 12 เดือนและตลอดไป 
  - มิใหควบกิจการหรือไดมาซึ่งกิจการกับบุคคลอื่นเวนแตผูใหกูยินยอม 

  - มิใหขาย เชา โอน ทั้งหมดหรือบางสวนของสินทรัพยหรือรายไดของโครงการ เวนแตเพื่อดําเนินตามเอกสารรายการคา เปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยที่เลิกใช
เปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ โดยมูลคาของสินทรัพยนั้นไมเกิน 10 ลานบาทสําหรับแตละงวดระยะเวลาบัญชี 

  - มิใหมีรายจายเพื่อการลงทุนซึ่งไมใชการลงทุนในโครงการเกินกวา 5 ลานบาทตอป 
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รายการ 
  ประเภทเงินกู   

Tranche A 
(สําหรับคาใชจายโครงการ)  

Tranche B  
(เงินทุนหมุนเวียน)  

Tranche C 
(หนังสือค้ําประกันใหแกผูกู)  

  - มิใหทําสัญญาซึ่งมีนัยสําคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ และ/หรือ มิใหแกไขหรือยกเวนขอกําหนดของสัญญาหลักของโครงการอันเปนผลใหวันที่โครงการ
เสร็จสมบูรณลาชาออกไป หรือมิใหเพิ่มราคาในสัญญามากกวา 10 ลานบาทสําหรับการแกไขสัญญาแตละครั้งและรวมไมเกิน 75 ลานบาท 

 - มิใหลดทุนจดทะเบียนต่ํากวาทุนจดทะเบียน ณ วันที่ลงนามในสัญญา 

 - มิใหชําระหนี้แกผูใหกูดอยสิทธิอื่น เวนแตเงินในบัญชีของผูกูมีเกินกวาวงเงินสํารองเพื่อชําระหนี้แกผูใหกู 

หลักประกัน ที่ดินจํานวน 36 ไร 2 งาน 51 ตารางวา ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิ่งปลูกสราง 
 เครื่องจักรของโครงการ (จดทะเบียนค้ําประกันภายใน 6 เดือนนับแตวันที่เครื่องจักรเสร็จสมบูรณ) 
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ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

1.1 ลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จ านวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 5.00 บาท ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 ช่ือผู้เสนอขาย : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
   (CK Power Public Company Limited) 
 ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 จ านวนที่เสนอขาย : 180,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด

ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ 
 มูลค่าที่ตราไว้ : 5.00 บาทต่อหุ้น  
 ราคาที่เสนอขาย : 13.00 บาทต่อหุ้น 
 มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :  2,340.00 ล้านบาท 
 ระยะเวลาจองซ้ือ : วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556 

1.1.2 หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม 

ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 3 ราย เสนอขายหุ้นเดิมรวมกันจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 3.64 ของจ านวน
หุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้ 

 ช่ือผู้เสนอขาย : บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัท 
 จ านวนที่เสนอขาย : 20,600,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของ

บริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ 
 มูลค่าที่ตราไว้ : 5.00 บาทต่อหุ้น  
 ราคาที่เสนอขาย : 13.00 บาทต่อหุ้น 
 มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :  267.80 ล้านบาท 
 ระยะเวลาจองซ้ือ : วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556 
 
 ช่ือผู้เสนอขาย : บริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัท 
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 จ านวนที่เสนอขาย : 999,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของ
บริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ 

 มูลค่าที่ตราไว้ : 5.00 บาทต่อหุ้น  
 ราคาที่เสนอขาย : 13.00 บาทต่อหุ้น 
 มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :  13.00 ล้านบาท 
 ระยะเวลาจองซ้ือ : วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556 
 
 ช่ือผู้เสนอขาย : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ ากัด 
 ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเดิมของบริษัท 
 จ านวนที่เสนอขาย : 18,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของ

บริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ 
 มูลค่าที่ตราไว้ : 5.00 บาทต่อหุ้น  
 ราคาที่เสนอขาย : 13.00 บาทต่อหุ้น 
 มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :  239.20 ล้านบาท 
 ระยะเวลาจองซ้ือ : วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556 

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนซ่ึงเป็นทั้งนักลงทุนในประเทศ  (ผ่านผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2) และนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (ผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2) จ านวนรวม 220,000,000 หุ้น โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นดังนี้  

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน  : ประมาณ  25,000,000 หุ้น  
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป  : ประมาณ  104,000,000 หุ้น  
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท  : ประมาณ  91,000,000 หุ้น  

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่
เสนอขายให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.6 โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซ้ือหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายซ้ือหุ้นครั้งนี้
ประสบความส าเร็จ  

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้ 

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซ้ือหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้  

(ก)  ธนาคารพาณิชย ์ 
(ข)  บริษัทเงินทุน  
(ค)  บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง  หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล  หรือเพื่อการจัดการ

โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์  
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(ง)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
(จ)  บริษัทประกันภัย  
(ฉ)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
(ช)  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(ซ)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  
(ฌ)  กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
(ญ)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ฎ)  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
(ฏ)  กองทุนรวม  
(ฐ)  ผู้ลงทุนต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฏ) โดยอนุโลม  

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซ้ือหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.1 เท่านั้นโดยนักลงทุนสถาบันสามารถซ้ือหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน
จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1  

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซ่ึงมิใช่นักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงลูกค้า หรือผู้
ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และผู้จัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนตัวเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และผู้
จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตลอดจนกองทุนรวมซ่ึงมีลักษณะต้องห้าม ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจอันดีกับบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะน าลูกค้า
และธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ และผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อกับบริษัท และบริษัทย่อย โดยผู้มีอุปการคุณสามารถจองซ้ือ
หุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ  5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน) เท่านั้น  

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะอยู่ในดุลยพินิจของจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง 
การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ มิได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป 
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1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ จ านวน 180,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายให้ครั้งนี้จ านวน 40,000,000 
หุ้นจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นเดิมที่ออกและจ าหน่ายแล้วของบริษัท ทุกประการ 

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ 

บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนในครั้งนี้ 
ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นค าขออนุญาตให้
รับหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2556  และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทต่อบริษัทว่า 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าหุ้นของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง 
การรับหุ้นหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตาม
หนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจายการ
ถือหุ้นรายย่อย ซ่ึงบริษัท จะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอมีทุนช าระแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซ้ือ
ขาย ดังนั้น บริษัท ยังคงมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้หุ้นของบริษัท เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน 

1.5 ข้อก าหนดอื่นๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้น
และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัท ต้องส่ังห้ามผู้มีส่วนร่วมใน
การบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ น าหุ้นของตนซึ่งมีจ านวนรวมกันเป็นจ านวนร้อยละ 55 ของทุนช าระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัท เริ่มท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัท ท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี ผู้ที่ถูกส่ังห้ามดังกล่าวสามารถทยอย
ขายหุ้นส่ังห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ังห้ามขายดังกล่าว และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาทุกๆ  
6 เดือนให้ผู้ที่ถูกส่ังห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายในจ านวนร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่ถูกส่ังห้ามขาย 

2. ข้อจ ากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้อย่างเสรีได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลท าให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัท มีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท  
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3. ที่มาของการก าหนดราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

ในการก าหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจาก อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio)  
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Ratio) และ อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา ค่าตัด    
จ าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (Enterprise Value /EBITDA) 

อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Ratio) ค านวณจาก ราคาเสนอขายที่ 13 บาทต่อหุ้น และมูลค่าทาง
บัญชีของบริษัทต่อหุ้น จากงบการเงินไตรมาสล่าสุด ซ่ึงจะเท่ากับ 1.28 เท่า 

อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (Enterprise Value /EBITDA) 
โดยมูลค่ากิจการค านวณจาก จ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายในครั้งนี้คุณกับ ราคาเสนอขายที่ 13 บาทต่อ
หุ้น บวกกับ หนี้สินที่มีดอกเบี้ยของบริษัทหลังจากหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา ค่าตัด    
จ าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีค านวณจากผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อ
ก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีของบริษัทคิดเป็น 15.42 เท่า  

อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) โดยราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ 13 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio) ซ่ึงค านวณจากก าไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (เท่ากับ 
114.98 ล้านบาท) และจ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้เท่ากับ 124.37 เท่า 

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้มีการซ้ือหุ้นสามัญของ SEAN BKC NRS CRS และ BIC ในช่วงระหว่างปี 2555 ดังนั้ ก าไรสุทธิ 
และ ก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีของปี 2555 จึงยังไม่สะท้อนผลประกอบการที่แทจ้ริงของแตล่ะ
กิจการที่บริษัทเข้าลงทุน อีกทั้งบางกิจการที่บริษัทเข้าลงทุนเพิ่งเริ่มด าเนินงานเชิงพาณิชย์ในระหว่างปี 2555 จึงยังมีผลประกอบการ
ไม่เต็มปี  ดังนั้นก าไรสุทธิช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัทอาจจะไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัท 

อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี และ อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนหักค่า
เสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี ดังกล่าวค านวณจากงบการเงินและผลการด าเนินงานในอดีต และไม่ได้พิจารณาถึง
ผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันหรือผลการด าเนินงานในอนาคต  ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการ
ตัดสินใจลงทุน  

3.1 ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย 

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษทัจดทะเบยีนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทที่มี
ลักษณะการประกอบธุรกิจในลักษะณะเดียวกันกับการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มีรายละเอียดดังนี้ 
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บริษทั ตัวย่อ อัตราส่วนราคาปิด
ต่อมูลค่าทางบัญชี 

(เท่า) 

อัตราส่วนมูลค่า
กิจการต่อก าไรก่อน
หักค่าเส่ือมราคา ค่าตดั    
จ าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย 

และภาษี (เท่า) 

อัตราส่วนราคา
ต่อก าไรสุทธิ
ต่อหุ้น (เท่า) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) EGCO 1.13 6.43 6.51 
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) GLOW 2.65 11.03 15.85 
บริษัท  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ ง  จ ากัด 
(มหาชน) 

RATCH 
1.40 6.24 9.11 

ค่าเฉลี่ย  1.73 7.90 10.49 
 ที่มา: SETSMART 

หมายเหต:ุ -  ราคาหุ้นเปรียบเทียบจากบริษทัทีม่ีลักษณะการประกอบธุรกิจในลกัษะณะเดียวกัน ค านวณจากราคาหุ้น
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 1 เดือนย้อนหลงั ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 

 -  ก าไรสุทธิ และ ก าไรก่อนหักค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี ค านวณจากช่วงระยะเวลา 
4 ไตรมาส ย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2556)  

 4. ราคาหุ้นในตลาดรอง 

- ไม่มี – 

5. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซ้ือหุ้นและ
วิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ 
ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความส าเร็จ โดยการกระท าดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม 
ในการจัดสรรหุ้น 

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 

5.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  
บริษัทหลักทรัพย ์เอเซียพลัส จ ากัด (มหาชน) 
ช้ัน 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2285-1666 โทรส าร 0-2679-6983 
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บริษัทหลักทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จ ากัด  
ช้ัน 16 อาคารลิเบอร์ตี้แสควร์ 
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0-2695-5000โทรสาร 0-2631-1702 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด  
อาคาร 3 ช้ัน 20-21, 101 อาคาร RCP ช้ัน G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 
19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1000โทรสาร 0-2949-1113 
 
บริษัทหลกัทรัพย บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสาร 0-2231-3951 

 

5.2.2 ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  
130-132 อาคารสินธรเทาเวอร์ 2 ช้ัน 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ช้ัน 12  
ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท์ 0-2841-9000 โทรสาร 0-2841-9090 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จ ากัด 

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ช้ัน 9, 14-15  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0-2657-7000 โทรสาร 0-2657-7777 
 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
999/9  อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 17, 18 , 25   
ถนนพระราม1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์ 0-2658-9000,  0-2658-9500 โทรสาร   0-2658-9110 
 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
540 อาคารเมอรค์ิวรี่ ช้ัน 18 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท ์ 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799 
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บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 19 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099  
 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 15-17  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 โทรสาร 0-2287-6001 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  
444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร์ ช้ัน14, 18 และช้ัน 19 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
โทรศัพท์ 0-2217-8852, 0-217-8598 โทรสาร 0-2217-8800 

 
บริษัทหลกัทรัพย ์ทรีนีตี้ จ ากัด 
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 25-26, 29  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2801-9100, 0-2343-9500  โทรสาร 0-2801-9399  
 

5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  

บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตกลงมอบหมายให้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 
5.2.2 เป็นผู้ด าเนินการจัดจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 
40,000,000 หุ้น ที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ ตามราคาที่ปรากฎในข้อ 1 โดยผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกัน
การจ าหน่ายหุ้นในลักษณะรับประกันผลการจ าหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจ านวน (Firm Commitment Basis) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting Agreement)  

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจ าหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  (Underwriting Agreement) ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้  

(ก)  เมื่อบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ  ที่จะได้ก าหนดไว้ในสัญญา
แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ  
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(ข)  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในธุรกิจหรือการด าเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดจ าหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือ  

(ค)  เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) 

(ง)  เมื่อมีเหตุที่ท าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการส่ังระงับ
หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ 

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจ าหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียด
และเงื่อนไขที่จะก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting Agreement)  

ในกรณีที่บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ยกเลิกการ
เสนอขายหรือการจัดจ าหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ก าหนด ข้างต้นหรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายและผู้จัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจ านวนให้แก่ผู้จองซ้ือแต่ละรายที่จองซ้ือหุ้นตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในข้อ 5.9  

5.3.2  ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์ 

บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 64.35 ล้านบาท โดยบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะช าระเงิน
ค่าตอบแทนการจัดจ าหนา่ยและรับประกันการจ าหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายหุ้น  

5.3.3  ประมาณการจ านวนเงินค่าหุ้นทีบ่ริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับ  

 จ านวนเงินค่าหุ้นทีบ่ริษัทจะได้รับโดยประมาณ  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 180,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาทต่อหุ้น 2,340,000,000 บาท  
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้น  52,650,000 บาท  
จ านวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) 2,287,350,000 บาท  
จ านวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) 12.71 บาทต่อหุ้น  

 จ านวนเงินค่าหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมจะได้รับโดยประมาณ 
หุ้นสามัญเดิมจ านวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13 บาทต่อหุ้น  520,000,000 บาท  
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้น  11,700,000 บาท  
จ านวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) 508,300,000 บาท  
จ านวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น) 
 

12.71 บาทต่อหุ้น  
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5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะส่วนของบริษัท  

ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  50,000 บาท  
ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม ่ 50,000 บาท  
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  1,872,000 บาท  
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว  250,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  2,750,000 บาท  
ค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายหุ้น  52,650,000 บาท  
ค่าพิมพ์หนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ  220,000 บาท  
ค่าที่ปรึกษาต่างๆ*  14,310,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** โดยประมาณ  4,010,000 บาท  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  76,162,000 บาท  

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเดิม เฉพาะส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม  

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  416,000 บาท  
ค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายหุ้น   11,700,000 บาท  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   12,116,000 บาท  

หมายเหตุ:  * ค่าที่ปรึกษาต่างๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าที่ปรึกษาการโฆษณาประชาสัมพันธ์  
เป็นต้น  

** ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ หมายถึง ค่าขนส่งเอกสารในการเสนอขาย ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินค่าจองซื้อ และค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น  

ส าหรับนักลงทุนสถาบัน  

สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันส้ินสุดระยะเวลา
การจองซ้ือ 

ส าหรับบุคคลท่ัวไป  

สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่
หนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 
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ส าหรับผู้มีอุปการคุณ  

สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้น  ได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ 
จ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ข้างต้น และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
ของวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ จนถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือช้ีชวนที่ยื่นต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนท าการจองซ้ือหุ้น จาก
เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th  
 
5.6 วิธีการจัดสรรหลกัทรัพย ์ 

การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  และผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก ่(1) นักลงทุนสถาบัน (2) บุคคลทั่วไป และ (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท  

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้  

(1) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละ
ประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซ้ือหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท ปริมาณ
ความต้องการซ้ือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นต้น เพื่อท า
ให้การจองซ้ือหุ้นครั้งนี้ประสบความส าเร็จในการขายสูงสุด  

(2) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย จะไม่จัดสรรหุ้น
ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจ าหน่ายที่ร่วมจัดจ าหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจ าหน่ายที่ร่วมจัดจ าหน่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้
จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นทีเ่หลือจากการจองซ้ือของผู้จองซ้ือทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับ
บริษัทย่อยของบริษัท ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจ าหน่าย 
และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

(3) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ก าหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

5.6.1  วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน  

การจัดสรรสิทธิในการจองซ้ือหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้  
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ทั้งนี้ หากยอดจองซ้ือหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซ้ือหุ้นก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ  

5.6.2  วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป  

การจัดสรรสิทธิในการจองซ้ือหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็น
ลูกค้าของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจ านวนขั้นต่ า 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็น
จ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น  

ทั้งนี้ หากยอดจองซ้ือหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว  ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกัน 
การจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย แต่ละรายสงวนสิทธิในการปิดรับจองซ้ือหุ้นก่อนครบก าหนดระยะเวลา
การจองซ้ือ  

5.6.3  วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ  

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอปุการคณุของบรษิัท ให้อยู่ในดุลยพินจิของดุลยพินจิของผูบ้ริหารของบริษัท และ/หรือบคุคลที่
คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมาย หรือผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย และบริษทัหลักทรัพย์ ฟินันเซีย 
ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โดยจะท าการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใด และ/หรือในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุ้นให้กับบคุคลใดก็ ได้โดยจ านวนหุ้นทีจ่ัดสรรให้แก่ผู้มีอปุการคณุรายใดจะมจี านวนขัน้ต่ า 1,000 หุ้น และต้องเป็นทวคีูณของ 100 
หุ้น  

ทั้งนี้ หากปรากฏว่ายังมีจ านวนหุ้นคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ข้างต้น ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) อาจพิจารณา
จัดสรรจ านวนหุ้นคงเหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม  

5.7  วันและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซื้อ  

5.7.1  ส าหรับนักลงทุนสถาบัน  

นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้จองซ้ือจะต้องจองซ้ือหุ้นขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซ้ือจะต้อง
กรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือและประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้าม)ี  

(ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซ้ือเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ผู้จองซ้ือสามารถจองซ้ือได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จองซ้ือจะต้องน าใบจองซ้ือตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 
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5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งภายในระยะเวลาการจองซ้ือ  
คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556   

(ค) ผู้จองซ้ือต้องช าระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจ านวนที่จองซ้ือ ณ วันที่จองซ้ือโดยมีวิธีช าระเงิน ดังนี้  

 -  หากจองซ้ือในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 
น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซ้ือจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจ านวนที่จองซ้ือโดยช าระเป็น (1) เช็ค 
ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ ไม่เกินวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เท่านั้นและต้องสามารถเรียก
เก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันท าการถัดไป  หรือ (2) ช าระโดยการโอนเงิน หรือการ
โอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) เข้าบัญชีจองซ้ือหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายจะก าหนดต่อไป 

-  หากจองซ้ือหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11  กรกฎาคม 2556 ผู้จองซ้ือจะต้องช าระเงินค่าจองซ้ือครั้งเดียวเต็ม
ตามจ านวนที่จองซ้ือเป็นโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer 
System หรือ ATS) หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั้น 

(ง) ผู้จองซ้ือที่ยื่นความจ านงในการจองซ้ือและได้ด าเนินการตามข้อ 5.7.1 (ข) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซ้ือและขอรับ
เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซ้ือของผู้
จองซ้ือที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) ถึง (ค)  

5.7.2  ส าหรับบุคคลท่ัวไป  

ผู้จองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
 

(ก) ผู้จองซ้ือจะต้องจองซ้ือหุ้นขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซ้ือ
จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จอง
ซ้ือเป็น นิติบุคคล ใบจองซ้ือจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราส าคัญของ
บริษัท (ถ้าม)ี ทั้งนี้ ผู้จองซ้ือทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้  
-  แบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) (“แบบประเมิน”) ที่ผู้จองซ้ือหุ้นได้ท าการ

ประเมินแล้ว (ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ.63/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารแห่งหนีห้รือหน่วยลงทุน) ใน
กรณีที่ผู้จองซ้ือได้เคยท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซ้ือ
ไม่จ าเป็นต้องใช้แบบประเมินดังกล่าว เพื่อประกอบการจองซ้ือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์แต่ละ
รายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 อาจร้องขอให้ผู้จองซ้ือกรอกแบบประเมินดังกล่าวได้อีก 

(1) ผู้จองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มี
บัตรประจ าตัวประชาชนให้แนบส าเนาทะเบยนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน  13 หลัก หรือส าเนาเอกสาร
ทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซ้ือเป็น
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ผู้เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมจากผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

 (2) ผู้จองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  

- ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จอง
ซ้ือเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)  

 (3) ผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซ้ือ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (4) ผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่
เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (ข) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซ้ือเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ผู้จองซ้ือสามารถจองซื้อได้ที่ส านักงานหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
ส านักงานหรือสาขาของผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2 หรือข้อ 
5.2.3 ภายในระยะเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556  

(ค) ผู้จองซ้ือต้องช าระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจ านวนที่จองซ้ือ ณ วันที่จองซ้ือโดยมีวิธีช าระเงิน ดังนี้  

- หากจองซ้ือในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 
น. ถึง 12.00 น. ผู้จองซ้ือจะต้องช าระเงินค่าจองซ้ือครั้งเดียวเต็มตามจ านวนที่จองซ้ือโดยช าระเป็น  (1) เช็ค 
ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่  ไม่เกินวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น และต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันท าการถัดไป  หรือ (2) ช าระโดยการโอนเงิน หรือ
โดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)  

- หากจองซ้ือหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11  กรกฎาคม 2556 ผู้จองซ้ือจะต้องช าระเงินค่าจองซ้ือครั้งเดียวเต็ม
ตามจ านวนที่จองซ้ือเป็นโดยการโอนเงิน  หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ  (Automatic 
Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น  

ผู้จองซ้ือที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายเข้า
บัญชีจองซ้ือหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแต่ละ
รายจะก าหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือผู้
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จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแต่ละรายจะก าหนดต่อไป ซ่ึงผู้จองซ้ือสามารถสอบถามช่ือและเลขที่บัญชีจองซ้ือ
ได้จากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายที่ผู้จองซ้ือ
ประสงค์จะจองซ้ือ  

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแต่ละรายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะด าเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตนให้กับบริษัท ต่อไป  

(ง) ผู้จองซ้ือจะต้องน าใบจองซ้ือตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซ้ือหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการช าระเงินค่า
จองซ้ือหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซ้ือหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556 

(จ) ผู้จองซ้ือที่ยื่นความจ านงในการจองซ้ือและได้ด าเนินการตามข้อ 5.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซ้ือและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซ้ือของผู้จองซ้ือที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) ถึง (ง) ได้  

5.7.3  ส าหรับผู้มีอุปการคุณ  

ผู้จองซ้ือประเภทผู้มีอุปการคุณสามารถจองซื้อได้ที ่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในขอ้ 
5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้จองซ้ือจะต้องจองซ้ือหุ้นขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซ้ือ
จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จอง
ซ้ือเป็น นิติบุคคล ใบจองซ้ือจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราส าคัญของ
บริษัท (ถ้าม)ี ทั้งนี้ ผู้จองซ้ือทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้  
-  แบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) (“แบบประเมิน”) ที่ผู้จองซ้ือหุ้นได้ท าการ

ประเมินแล้ว (ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ.63/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารแห่งหนีห้รือหน่วยลงทุน) ใน
กรณีที่ผู้จองซ้ือได้เคยท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซ้ือ
ไม่จ าเป็นต้องใช้แบบประเมินดังกล่าว เพื่อประกอบการจองซ้ือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน) อาจร้องขอให้ผู้จองซ้ือกรอกแบบประเมินดังกล่าวได้อีก 

(1) ผู้จองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มี

บัตรประจ าตัวประชาชนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน  13 หลัก หรือส าเนาเอกสาร
ทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซ้ือเป็นผู้เยาว์ 
จะต้องแนบค ายินยอมจากผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  

 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 3 หน้า 16 
 

 (2)  ผู้จองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  
- ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (3)  ผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

- ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซ้ือ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  และประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (4)  ผู้จองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  

- ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่
เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

ทั้งนี้ การจองซ้ือหุ้นของผู้จองซ้ือประเภทผู้มีอุปการคุณตามข้อ 5.7.3 นี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จองซ้ือ
ประเภทผู้มีอุปการคุณในการจองซ้ือหุ้นเพิ่มเติมตามข้อ 5.7.2  

(ข)  เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซ้ือเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย ผู้จองซ้ือสามารถจองซ้ือได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556  

(ค)  ผู้จองซ้ือต้องช าระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจ านวนที่จองซ้ือ ณ วันที่จองซ้ือ โดยมีวิธีช าระเงินดังนี้  

-  หากจองซ้ือในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 
น. ถึง 12.00 น. ผู้จองซ้ือจะต้องช าระเงินค่าจองซ้ือครั้งเดียวเต็มตามจ านวนที่จองซ้ือ  โดยช าระเป็น (1) เช็ค 
ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ ไม่เกินวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เท่านั้นและต้องสามารถเรียก
เก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันท าการถัดไป  หรือ (2) ช าระเป็นโดยการโอนเงิน หรือ
โดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)  

- หากจองซ้ือหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11  กรกฎาคม 2556 ผู้จองซ้ือจะต้องช าระเงินค่าจองซ้ือครั้งเดียวเต็ม
ตามจ านวนที่จองซ้ือเป็นโดยการโอนเงิน  หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic 
Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น  

ผู้จองซ้ือที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย (ก) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายเข้า
บัญชีจองซ้ือหุ้นที่  ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย จะก าหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจอง
ซ้ือหุ้นที่ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย จะก าหนดต่อไป ซ่ึงผู้จองซ้ือสามารถสอบถามช่ือและเลขที่
บัญชีจองซ้ือได้จากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน) ที่ผู้จองซ้ือประสงค์จะจองซ้ือ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ 
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ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการส่งมอบเงินค่าจองซ้ือให้กับบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วม
ต่อไป  

(ง)  ผู้จองซ้ือจะต้องน าใบจองซ้ือตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซ้ือหุ้นหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการช าระเงินค่า
จองซ้ือหุ้น หรือโอนเงินค่าจองซ้ือหุ้นตามข้อ 5.7.3 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556  

(จ)  ผู้จองซ้ือที่ยื่นความจ านงในการจองซ้ือและได้ด าเนินการตามข้อ 5.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซ้ือและขอเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และบริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซ้ือของผู้จองซ้ือที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 
5.7.3 (ก) ถึง (ง) ได้  

5.8  การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจ านวนหุ้นที่เสนอขาย  

ในกรณีที่มีการจองซ้ือหุ้นเกินกว่าจ านวนหุ้นที่เสนอขายส าหรับผู้จองซ้ือประเภทนักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไป ให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายแต่ละรายที่จะ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 และ 5.6.2  

ในกรณีที่มีผู้จองซ้ือเกินกว่าจ านวนหุ้นที่เสนอขายส าหรับผู้มีอุปการคุณ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 
และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ที่จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ  
5.6.3โดยจะท าการจัดสรรหุ้นใหก้ับบุคคลใด และ/หรือในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็
ได้ โดยจ านวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณรายใดจะมีจ านวนขั้นต่ า 1,000 หุ้น และต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น  

ทั้งนี้ ผู้จองซ้ือที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจ านวนที่จองซ้ือจะได้รับเงินค่าจองซ้ือคืนตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 

5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส าหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไป และผู้มีอุปการคุณ  

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น  

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  แล้วแต่กรณี ซ่ึง
เป็นผู้รับจองซ้ือหุ้นจากผู้จองซ้ือที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือแก่ผู้ที่จองซ้ือผ่านตน โดย
ไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซ้ือระบุไว้ในใบจองซ้ือ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้า
บัญชีธนาคารของผู้จองซ้ือที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ  (Automatic Transfer System หรือ ATS) 
หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซ้ือตามช่ือที่ระบุในใบจองซ้ือ  และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ 
ที่ระบุในใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือส าหรับผู้จองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไป  หรือผู้มี 
อุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้จองซ้ือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านักหักบัญชีหรือเช็ค
ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี  
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นให้แก่ผู้จองซ้ือได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซ้ือส าหรับผู้จองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายดังกล่าวจะต้องด าเนินการช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอง
ซ้ือในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่พ้น
ก าหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซ้ือได้รับคนืเงินคา่จองซื้อแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ เช่น หากได้มีการ
โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซ้ือที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ  (Automatic Transfer 
System หรือ ATS) หรือมีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ 

ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซ้ือได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและ
ผู้จองซ้ือไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป  

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจ านวนหุ้นที่จองซื้อ  

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  แล้วแต่กรณี ซ่ึง
เป็นผู้รับจองซ้ือหุ้นจากผู้จองซ้ือที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซ้ือจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้น
ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซ้ือที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตาม
จ านวนที่จองซ้ือ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซ้ือระบุไว้ในใบจองซ้ือ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซ้ือเข้าบัญชีธนาคารของผู้
จองซ้ือที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซ้ือตามช่ือที่ระบุในใบจองซ้ือ  และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซ้ือ
ภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือส าหรับผู้จองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไป  หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่
กรณี) โดยผู้จองซ้ือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้าม)ี  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซ้ือได้ภายในระยะเวลา 14 
วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือส าหรับผู้จองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี) ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายดังกล่าว  แล้วแต่กรณีจะต้อง
ด าเนินการช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซ้ือในอัตราร้อยละ  7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินนั้นๆ นับแต่วันที่พ้น
ก าหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการช าระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ เช่น หาก
ได้มีการโอนเงินค่าจองซ้ือเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซ้ือที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ  (Automatic 
Transfer System หรือ ATS) หรือมีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซ้ือได้รับคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นในส่วนที่ไม่ไดร้ับการจัดสรรแล้ว
โดยชอบ และผู้จองซ้ือไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป  

(ค) ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ค  ที่จ่ายค่า
จองซื้อหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ  

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  แล้วแต่กรณี ซ่ึง
เป็นผู้รับจองซ้ือตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 จะด าเนินการคืนเช็คค่าจองซ้ือหุ้นให้แก่ผู้จองซ้ือซ่ึงไม่ได้รับการ
จัดสรรเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่ังจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไข
การจองซ้ือ โดยผู้จองซ้ือดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
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จ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายซ่ึงเป็นผู้รับจองซ้ือตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 ภายใน  
30 วันหลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือส าหรับผู้จองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไป หรือผู้มีอุปการคุณ (แล้วแต่กรณี)  

(ง) กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์ 
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัท และ/หรือ

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นและจัดจ าหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้
จองซ้ือได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซ้ือหุ้นหลักทรัพย์ทันที 

(2) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ท าให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซ้ือมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซ้ือหลักทรัพย์ โดยผู้จองซ้ือ
จะต้องแจ้งความประสงคต์่อผู้จดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ซ่ึงเปน็ผู้รับจองซ้ือตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วันท า
การ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหากเกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรือ (2) และผู้จองซ้ือได้ใช้สิทธิยกเลิกการ
จองซ้ือหลักทรัพย์ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซ้ือหุ้นจากผู้จองซ้ือหุ้นที่ยกเลิกการจองซ้ือหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซ้ือรายนั้นๆ ตาม
ช่ือที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในช่ือผู้จองซ้ือกรณีผู้จองซ้ือช าระด้วยวิธีโอนเงิน
อัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผู้จองซ้ือตามช่ือที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือภายใน 14 วัน นับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือนับแต่
วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้
จองซ้ือหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว 
จะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซ้ือในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นคืนนับจากวันที่พ้นก าหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการช าระคืนตามวิธี การ
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซ้ือเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซ้ือผ่าน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่า
จองซ้ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซ้ือได้รับเงิน
จองซ้ือคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิด
ความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซ้ือ หรือการสูญหายในการจัดส่ง ซ่ึงไม่ใช่ความผิด
ของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลช่ือ ที่อยู่ ของผู้จองซ้ือเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน
ของชื่อ ที่อยู่ที่ผู้จองซ้ือตามได้ระบุไว้ในใบจองซ้ือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด
ดังกล่าว 

5.10  วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ตกลงรับที่จะท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท โดยผู้จอง
ซ้ือสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อขอให้น าหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการ
ซ้ือขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ทนัทีที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้หุ้นของบริษทั เริ่มท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงแตกต่างกับกรณี
ที่ผู้จองซ้ือประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งจะท าให้ผู้จองซ้ือไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จนกว่าจะได้รับ
ใบหุ้น 

ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ผู้จองซ้ือสามารถเลือกให้บริษัท ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 3 หน้า 20 
 

(ก)  ในกรณีที่ผู้จองซ้ือประสงค์จะขอให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซ้ือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด จะด าเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้จองซ้ือได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุในใบจองซ้ือภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการจองซ้ือหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถ
ขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซ่ึงอาจจะได้รับภายหลังจาก
ที่หุ้นได้เริ่มซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว  

(ข)  ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซ้ือหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ซ่ึงผู้จองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายอยู่ ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด จะด าเนินการออกใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนหุ้นของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนหุ้นของบริษัท ตามที่ผู้จองซ้ือฝากไว้ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันปิดการจองซ้ือหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท เริ่มท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในกรณีนี้ ช่ือผู้จองซ้ือในใบจองซ้ือจะต้องตรงกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซ้ือประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซ้ือดังกล่าวตาม 
ข้อ 5.10 (ก) แทน  

(ค)  ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซ้ือหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัท จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะบันทึกยอดบัญชี
จ านวนหุ้นที่ผู้จองซ้ือฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซ้ือภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซ้ือ
หุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท เริ่มท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหากผู้จองซ้ือรายใดต้องการถอนหุ้นดังกล่าวออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซ้ือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซ่ึงจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นตามอัตราที่ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ก าหนด 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สวนที่ 4 
 

 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอ
รับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
แลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวน
ที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือวา
ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร นายปลิว ตรีวิศวเวทย 

นายประเสรฐิ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 
 

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการ/กรรมการบริหาร นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการ
สํานักกรรมการผูจัดการ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 

นางสาวปยนุช มริตตนะพร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน นางสาวปยนุช มริตตนะพร 
 
 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 
 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการ
สํานักกรรมการผูจัดการ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและไมมีเหตุผลอัน
ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ตองแจงในสาระสําคัญ   ขาพเจา
ไดมอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ นายทนง พิทยะ 

นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ กรรมการ นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ 

นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ นายณรงค แสงสุริยะ 

นายอัลวิน จี กรรมการ นายอัลวิน จี 

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
นายเตชะพิทย แสงสิงแกว 

 

นายวิชาญ อรามวารีกุล กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
นายวิชาญ อรามวารีกุล 

 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
นายประเวศ อิงคดาภา 

 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 
 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการ
สํานักกรรมการผูจัดการ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เจาของหลักทรัพย 
บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและไมมีเหตุผลอัน
ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ตองแจงในสาระสําคัญ   ขาพเจา
ไดมอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ นายปลิว ตรีวิศวเวทย 

นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ กรรมการ นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ 

หมอมหลวงประสบชัย เกษมสันต กรรมการ หมอมหลวงประสบชัย เกษมสันต 

นางพเยาว มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการผูจัดการ นางพเยาว มริตตนะพร 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

กรรมการผูจัดการ/รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยที่เจาของหลักทรัพยไดระบุไวในแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารง
ตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวน
ที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือวา
ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร นายปลิว ตรีวิศวเวทย 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการ/กรรมการบริหาร นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

นางสาวปยนุช มริตตนะพร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน นางสาวปยนุช มริตตนะพร 
 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

 

ผูรับมอบอํานาจ 
 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและไมมีเหตุผลอัน
ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ตองแจงในสาระสําคัญ   ขาพเจา
ไดมอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ นายทนง พิทยะ 

นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ กรรมการ นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ 

นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง 

นายณรงค แสงสุริยะ 

นายอัลวิน จี กรรมการ นายอัลวิน จี 

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
นายเตชะพิทย แสงสิงแกว 

นายวิชาญ อรามวารีกุล กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาลและ
นายวิชาญ อรามวารีกุล 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนด
นายประเวศ อิงคดาภา 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการ
สํานักกรรมการผูจัดการ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เจาของหลักทรัพย 
บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและไมมีเหตุผลอัน
ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ตองแจงในสาระสําคัญ   ขาพเจา
ไดมอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย กรรมการ นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย 

นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย กรรมการ นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย 

นายกําธร ตรีวิศวเวทย กรรมการ นายกําธร ตรีวิศวเวทย 

นายวรวุฒิ อนุรักษวงศศรี กรรมการ นายวรวุฒิ อนุรักษวงศศรี 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการ
สํานักกรรมการผูจัดการ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยที่เจาของหลักทรัพยไดระบุไวในแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารง
ตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวน
ที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือวา
ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร นายปลิว ตรีวิศวเวทย 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการ/กรรมการบริหาร นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

นางสาวปยนุช มริตตนะพร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน นางสาวปยนุช มริตตนะพร 
 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

 

ผูรับมอบอํานาจ 
 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและไมมีเหตุผลอัน
ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ตองแจงในสาระสําคัญ   ขาพเจา
ไดมอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ นายทนง พิทยะ 

นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ กรรมการ นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ 

นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง 

นายณรงค แสงสุริยะ 

นายอัลวิน จี กรรมการ นายอัลวิน จี 

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
นายเตชะพิทย แสงสิงแกว 

นายวิชาญ อรามวารีกุล กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาลและ
นายวิชาญ อรามวารีกุล 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนด
นายประเวศ อิงคดาภา 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการ
สํานักกรรมการผูจัดการ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เจาของหลักทรัพย 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด(มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและไมมีเหตุผลอัน
ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ตองแจงในสาระสําคัญ   ขาพเจา
ไดมอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ/รองประธานกรรมการ นายปลิว ตรีวิศวเวทย 

นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ นายณรงค แสงสุริยะ 

นายสมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการ นายสมบัติ กิจจาลักษณ 

นางพเยาว มริตตนะพร กรรมการ นางพเยาว มริตตนะพร 

นายสุวิช พ่ึงเจริญ กรรมการ นายสุวิช พ่ึงเจริญ 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการ/กรรมการผูจัดการ นายสมโพธิ ศรีภูมิ 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

กรรมการผูจัดการ/รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เจาของหลักทรัพย 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด(มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและไมมีเหตุผลอัน
ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ตองแจงในสาระสําคัญ   ขาพเจา
ไดมอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ/รองประธานกรรมการ นายปลิว ตรีวิศวเวทย 

นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ นายณรงค แสงสุริยะ 

นายสมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการ นายสมบัติ กิจจาลักษณ 

นางพเยาว มริตตนะพร กรรมการ นางพเยาว มริตตนะพร 

นายสุวิช พ่ึงเจริญ กรรมการ นายสุวิช พ่ึงเจริญ 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการ/กรรมการผูจัดการ นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

นายเรียวทาโร ซูมิ กรรมการ นายเรียวทาโร ซูมิ 

นายโทโมโนริ ซูซูกิ กรรมการ นายโทโมโนริ ซูซูกิ 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

างสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

กรรมการผูจัดการ/รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยที่เจาของหลักทรัพยไดระบุไวในแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารง
ตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ได
แสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวน
ที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาได
มอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือวา
ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร นายปลิว ตรีวิศวเวทย 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการ/กรรมการบริหาร นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

นางสาวปยนุช มริตตนะพร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน นางสาวปยนุช มริตตนะพร 
 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

 

ผูรับมอบอํานาจ 
 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลวและไมมีเหตุผลอัน
ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ตองแจงในสาระสําคัญ   ขาพเจา
ไดมอบหมายให นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ นายทนง พิทยะ 

นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ กรรมการ นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ 

นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง 

นายณรงค แสงสุริยะ 

นายอัลวิน จี กรรมการ นายอัลวิน จี 

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
นายเตชะพิทย แสงสิงแกว 

นายวิชาญ อรามวารีกุล กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาลและ
นายวิชาญ อรามวารีกุล 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนด
นายประเวศ อิงคดาภา 

 



บริษัท ซีเค พาวเวอร  จํากัด (มหาชน)  

 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/

กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการ
สํานักกรรมการผูจัดการ 

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย 

 

 



การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอ
รับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 
 

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย 

 
 

First Senior Vice President 

 
 

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย 
 

  

 



การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอ
รับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 
บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จํากัด 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 
 

นายวิรัช มรกตกาล 

 
 

รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
 

นายวิรัช มรกตกาล 

 



การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอ
รับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 
 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก 

 
 

กรรมการผูอํานวยการ 

 
 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
ของ 

บริษัท SEAN NN2 BKC และBIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

เอกสารแนบ 1.1 หนา 1 
 

เอกสารแนบ 1.1 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1.1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบรษิัท 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.1 หนา 2 
 

เอกสารแนบ 1.1 

 รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

1. ดร.ทนง พิทยะ 

ประธานกรรมการและ 
กรรมการอิสระ 

65 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรทเวส

เทิรน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตร Directors Accreditation Program  

(DAP) รุน 25/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- ไมมี - - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน 

 

- ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

2552 – ปจจุบัน 

 

2555 – ปจจุบัน 

2553 – ปจจุบัน 

2552 – ปจจุบัน 

 

2552 – ปจจุบัน 

 

 

 

 

- ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

- ประธานคณะกรรมการที่

ปรึกษาและประธาน

คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

 

- บมจ. น้ําประปาไทย 

 

- บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 1979 

- บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร 

- บจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 

(ประเทศไทย) 

- บจ. หลักทรัพยจัดการกองทุน

ทหารไทย 
 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.1 หนา 3 
 

เอกสารแนบ 1.1 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย 
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
 

68 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน 

- หลักสูตร Director Accreditation Program  

(DAP) รุน 18/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 50/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 

(FND) รุน 13/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 4/2550 

- ไมมี - บิดา  

ดร.สุภามาส

และนาย

ธนวัฒน 

 

2554 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

2553 – ปจจุบัน  - กรรมการ - บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร 

2537 – ปจจุบัน  

 

 

 

 

- ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจัดการใหญ 

- กรรมการสรรหา 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

 

2549 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการและ 

ประธานกรรมการบริหาร 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

 

2549 – ปจจุบัน  - กรรมการ - บมจ. น้ําประปาไทย 

2547 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการและกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

2547 – ปจจุบัน  

 

 

 

2537 – ปจจุบัน   

 

 

- ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

- กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

 

 

 

- บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

 

 

 

- บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.1 หนา 4 
 

เอกสารแนบ 1.1 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

3. นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ 

กรรมการ 

71 - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 8/2544 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  

รุน 17/2550 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  - กรรมการ - บมจ. ซีเค พาวเวอร 

2537 – ปจจุบัน  

2546 – ปจจุบัน 

2552 – ปจจุบัน  

 

2552 – ปจจุบัน  

 

2546 – ปจจุบัน  

- กรรมการ 

- รองประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง 

- กรรมการและ รองประธาน

กรรมการบริหาร 

- บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

- บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ 

2552 – ปจจุบัน  

2547 – 2552  

2547 – ปจจุบัน 

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

 

 

2551 – ปจจุบัน - กรรมการ - บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

2551 – ปจจุบัน 

2549 – ปจจุบัน 

2549 – ปจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการ 

- นายกสภาสถาบัน 

- กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุน 

- บมจ. สยามสตีลอินเตอรเนชั่น

แนล 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.1 หนา 5 
 

เอกสารแนบ 1.1 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

4. นายณรงค แสงสุริยะ 

กรรมการและประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

68 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (โยธา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย  

(DCP) รุน 54/2548 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  

2556 – ปจจุบัน  

 

2552 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิ

บาลและบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการ 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม  

2547 – ปจจุบัน 

2544 – ปจจุบัน 

 

 

2550 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการ 

- กรรมการและรองกรรมการ

ผูจัดการใหญอาวุโสกลุม

ปฏิบัติการ 

- กรรมการสรรหาและกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

 

2543 – ปจจุบัน 
 

- กรรมการและประธาน 
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บมจ. น้ําประปาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.1 หนา 6 
 

เอกสารแนบ 1.1 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

5. นายอัลวิน จี 

กรรมการ 
42 - Bachelor Degree in Finance, Boston College, 

1993 

- Director Certification Program, Bangkok, 

Thailand 

 

- ไมมี - –คูสมรส  

ดร.สุภามาส 

2556 – ปจจุบัน 

2556 – ปจจุบัน 

 

2554 – 2556 

 

2556 – ปจจุบัน 

 

2554 – 2556 

2551 – 2554 

2550 – 2551 

- กรรมการ  

- กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

- รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน 

- กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

- รองกรรมการผูจัดการ 

- Investor Relation Officer 

- Executive Vice President 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร จํากัด 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

 

 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2  

 

 

- บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

- ธนาคารทหารไทย 

6. นายประเสริฐ มริตตนะพร 

กรรมการ กรรมการบริหารและ 

กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

56 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการบริษัทไทย  

(DCP) รุน 54/2548  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee  

(RCC) รุน 6/2551  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) 

รุนที่ 9/2552 

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution  

of Strategy รุน 6/2553  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ไมมี - บิดา นางสาว 

 ปยนุช 

2554 – ปจจุบัน  

2556 – ปจจุบัน  

2549 – ปจจุบัน  

2550 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาฯ 

- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผูจัดการใหญ

อาวุโส กลุมงานบริหาร 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

- บมจ. ช.การชาง 

 

2551 – ปจจุบัน - กรรมการ - บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

2550 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการ 

 

- บจ. ช.การชาง-โตกิว คอน

สตรัคชั่น 

2547 – ปจจุบัน - กรรมการ - บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

2543 – ม.ค. 2556 

 

 

 

 

- กรรมการ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- บมจ. น้ําประปาไทย 

 



 

เอกสารแนบ 1.1 หนา 7 
 

เอกสารแนบ 1.1 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

7. นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
52 - ปริญญาโท การวางแผนทรัพยากรและการบริหาร

จัดการ บัณฑิตศึกษา กองทัพเรือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสราง) 

มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียเบิรกเลย  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิทยาลัยการทหาร

เวอรจิเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 73/2549 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  - กรรมการและกรรมการบริหาร - บมจ. ซีเค พาวเวอร 

2553 – ปจจุบัน 

2548 – ปจจุบัน  

 

 

 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ กรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ กรรมการ

บรรษัทภิบาลและ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

เลขานุการบริษัท 

- บจ. ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส 

- บมจ. น้ําประปาไทย 

 

 

 

 

2552 – ปจจุบัน  

2550 – ปจจุบัน  

- กรรมการผูจัดการ 

- กรรมการ 

- บจ. ประปาปทุมธานี 

- บจ. ประปาปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.1 หนา 8 
 

เอกสารแนบ 1.1 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

8. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
34 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

นอรทเวสเทิรน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยดุก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 116/2552 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

- ไมมี - บุตรนายปลิว

และนองชาย 

ดร.สุภามาส 

2554 – ปจจุบัน  - กรรมการและกรรมการบริหาร - บมจ. ซีเค พาวเวอร 

2555 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการ  กรรมการบริหาร  

และกรรมการผูจัดการ 

- บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร  

 

2549 – ปจจุบัน 

2549 – 2554  

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการผูจัดการ 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

 

2549 – 2554  

 

2551 – ปจจุบัน 

 

 

- รองกรรมการผูจัดการ 

ฝายบริหารจัดการและการเงิน 

- กรรมการ  

 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

- บจ. ชลเวทยโยธา 

 

 
 

 

 

9. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย 

กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยงและ 
กรรมการผูจัดการและรักษาการ
ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ 

 

38 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลัยเซาทเทิรนแคลิฟอรเนีย  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ  

มหาวิทยาลัยดุก  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย  

(DCP) รุน 106/2551 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Developing Corporate Governance 

- ไมมี - บุตรีนายปลิว 

พี่สาว 

นายธนวัฒน 

และคูสมรส 

นายอัลวิน จี 

 

 

 

 

2554 – ปจจุบัน  

 

 

 

 

 

2554 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน 

 

 

2551 – ปจจุบัน  

2551 – ปจจุบัน  

- กรรมการ กรรมการบริหาร

กรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง  

กรรมการผูจัดการและ 

รักษาการผูอํานวยการสํานัก

กรรมการผูจัดการ 

- กรรมการ 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

สายงานสํานักกรรมการ

ผูจัดการใหญ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

 

 

 

 

- บจ. บางเขนชัย 

- บมจ. ช. การชาง 

 

 

- บจ. ที่ดินบางปะอิน 

- บจ. ชลเวทยโยธา 



 

เอกสารแนบ 1.1 หนา 9 
 

เอกสารแนบ 1.1 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

Policy สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

- หลักสูตร Effective Minute Takeing (EMT) รุน 

16/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน 

37/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)  

รุน 3/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

2552 – 2554  - กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

 

 

 

 

 

 

10. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว 

กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

68 - ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุน โดยทุนธนาคาร

แหงประเทศไทย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุน 34/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

- หลักสูตร Audit Committee  Program (ACP 

22/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

- ไมมี - - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน  

 

2549 – ปจจุบัน  

 

 

 

 

2554 – ปจจุบัน  

 

 

2550 – ปจจุบัน  

- กรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

- กรรมการอิสระ กรรมการ

บรรษัทภิบาล ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

- กรรมการ 

และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการบริหาร 

 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร  

 

- บมจ. น้ําประปาไทย 

 

 

 

 

- บมจ. สตาร ซานิทารี  แวร  

 

 

- บจ. ประปาปทุมธานี 



 

เอกสารแนบ 1.1 หนา 10 
 

เอกสารแนบ 1.1 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

11. ดร.วิชาญ อรามวารีกุล 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัท 
ภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

64 - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย โคสต  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- ไมมี - - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน 

 

2556 – ปจจุบัน 

 

2556 – ปจจุบัน 

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง  

- ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

2553 – ปจจุบัน 

 

- ประธานที่ปรึกษา

คณะกรรมการ 

- บจ. ไดกา (ประเทศไทย)  

 

2552 - ผูจัดการฝายการตลาด 

 

 

 

 

 

- บจ. เวลเท็คเฮลทแคร  

12. นายประเวศ อิงคดาภา 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน 

56 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา 

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ไมมี -  - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน 

 

2556 – ปจจุบัน 

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 

- กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

2536 – ปจจุบัน 

  

- ผูอํานวยการสํานักกรรมการ

ผูจัดการใหญ 

- บจ. กรุงเทพซินธิติกส  

- บจ. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น 

- บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแกส 

- บจ. โฟมเทค อินเตอรเนชั่นแนล 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.1 หนา 11 
 

เอกสารแนบ 1.1 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

13. นางสาวปยนุช มริตตนะพร 

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

28 - Master of Business Administration, Stanford 

University 

-     บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- ไมมี -  บุตรีนาย

ประเสริฐ 

2556 – ปจจุบัน 

 

2555 

2552 – 2553  

2550 – 2552  

- ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน 

- ผูเชี่ยวชาญการวิเคราะหเครดิต 

- เจาหนาที่วิเคราะหทางการเงิน 

- ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 

- บมจ.ซีเค พาวเวอร 
 

- ธนาคารกสิกรไทย 
- บจ. เซาท อีสท เอเชีย เอนเนอรจี 
- บจ. ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

เอบีเอเอส   

14. นางอรัญญา ทองอรัญญิก 

ผูอํานวยการฝายบริหารโครงการ 

39 - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

- ไมมี -  - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน  

 

 

2550 - 2555 

 

- ผูอํานวยการฝายบริหาร
โครงการ 

- ผูจัดการทั่วไป 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

- บริษัท บางเขนชัย จํากัด 

- บริษัท ไอบีซี คอนสตรัคชั่น 
แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

15. นายพงศธร กาญจนอัครเดช 

ผูอํานวยการฝายนักลงทุนสัมพันธ 
 

36 - ปริญญาโทการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ไมมี -  - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน 

 

2551 – 2555   

 

2543 – 2551  

- ผูอํานวยการฝายนักลงทุน
สัมพันธ 

- ผูเชี่ยวชาญแผนงานองคกร 

 

- ผูปฏิบัติงาน ฝายจัดการธุรกิจ
ในเครือ 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

- บจ. เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด 

เซอรวิส  

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 

16. นางสาวศรัณยภัฏ สุวรรณรัตน 

ผูอํานวยการฝายบริหารองคกร 
33 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

- ไมมี -  - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน 

2551 – 2555   

- ผูอํานวยการฝายบริหารองคกร 

- เจาหนาที่กํากับดูแลสํานัก

กรรมการผูจัดการ 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

- บมจ. ช.การชาง 

 

17. นายไพโรจน บุญเกิด 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
51 - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 

- ไมมี -  - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน 

 

2549 – 2555  

- ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ภายใน 

- ผูจัดการสวนตรวจสอบภา
ภายใน 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

- บมจ. ช.การชาง 

 



     

เอกสารแนบ 1.2 หนา 1 

เอกสารแนบ 1.2 เอกสารแนบ 1.2 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1.2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ  

บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 2 

เอกสารแนบ 1.2 

รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

1. ดร.วีรพงษ รามางกูร 

ประธานกรรมการ 
 

69 - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยเวบสเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP) รุน 43/2547  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2551 – ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ - บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

2549 – ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ - บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

2548 – ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ - บมจ. ฟนันซา 

2548 – ปจจุบัน  - กรรมการ - บจ. การบินกรุงเทพ  

2547 – ปจจุบัน  

 

 

2538 – ปจจุบัน  

2537 – ปจจุบัน 

- กรรมการตรวจสอบ 

- นายกสมาคม 

 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการ 

- บมจ. โพลีเพล็กส (ประเทศไทย) 

- สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 

กระทรวงตางประเทศ 

- บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 

- บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

2549 – 2551  

2548 – 2550  

2548 – 2550 

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

- ประธานคณะกรรมการ 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาประธาน และ 

กรรมการบริหาร 

- สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

- EXIM Bank 

- บจ. กลุมวังขนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 3 

เอกสารแนบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย 
กรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 

68 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุน 18/2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 50/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 

(FND) รุน 13/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด

ทุน (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 4/2550 

- ไมมี - บิดา  

ดร.สุภามาส

และ 

นายธนวัฒน 

2554 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

2553 – ปจจุบัน  - กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

- บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร 

2537 – ปจจุบัน  

 

 

 

 

- ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจัดการใหญ 

- กรรมการสรรหา 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

 

2549 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

 

2549 – ปจจุบัน  - กรรมการ - บมจ. น้ําประปาไทย 

2547 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการและกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

2547 – ปจจุบัน  

 

- ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

 

2537 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน 

 

- บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 4 

เอกสารแนบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

3. นายณรงค แสงสุริยะ 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
68 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (โยธา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย  

(DCP) รุน 54/2548 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  

2556 – ปจจุบัน  

 

2552 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

2547 – ปจจุบัน 

2544 – ปจจุบัน 

 

 

2550 – ปจจุบัน 

 

2543 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิ

บาลและบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการ 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการ รองกรรมการ

ผูจัดการใหญอาวุโสกลุม

ปฏิบัติการ 

- กรรมการสรรหาและกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน 

- กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

 

- บมจ. น้ําประปาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 5 

เอกสารแนบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

4. นายประเสริฐ มริตตนะพร 

กรรมการ 

56 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการบริษัทไทย  

(DCP) รุน 54/2548  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee  

(RCC) รุน 6/2551  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) 

รุนที่ 9/2552 

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution  

of Strategy รุน 6/2553  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ไมมี - บิดานางสาวปยนุช- 2554 – ปจจุบัน  

2556 – ปจจุบัน  

2549 – ปจจุบัน  

2550 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาฯ 

- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผูจัดการใหญ

อาวุโส กลุมงานบริหาร 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

2551 – ปจจุบัน 

2550 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- บจ. ช.การชาง-โตกิว คอน

สตรัคชั่น 

2547 – ปจจุบัน 

2543 – ม.ค. 2556  

- กรรมการ 

- กรรมการ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บมจ. น้ําประปาไทย 

 

 

   

5. นายอัลวิน จี 

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน 

42 - Bachelor Degree in Finance, Boston College, 

1993 

- Director Certification Program, Bangkok, 

Thailand 

 

- ไมมี - –คูสมรส 

 ดร.สุภามาส 

2556 – ปจจุบัน 

2556 – ปจจุบัน 

 

2554 – 2556 

 

2556 – ปจจุบัน 

 

2554 – 2556 

2551 – 2554 

2550 – 2551 

- กรรมการ  

- กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

- รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน 

- กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

- รองกรรมการผูจัดการ 

- Investor Relation Officer 

- Executive Vice President 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร จํากัด 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

 

 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2  

 

 

- บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

- ธนาคารทหารไทย 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 6 

เอกสารแนบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

6. นายนพพล มิลินทางกูร 

กรรมการ 

58 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขานิวเคลียร

เทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา

วิศวกรรมไฟฟา (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการ  

ดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ 2  

สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ  

สาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง และ 

หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และ กฎหมาย  

มหาชน สถาบันพระปกเกลา 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรความรูดานตลาด  

การเงินเพื่อการตัดสินใจสําหรับนักบริหาร  

ระดับสูง ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive  

Development Program - 1 บริษัท GE  

สหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive  

Development Program – 2 มูลนิธิพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ASEAN Executive  

Development Program (AEDP) 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  

2553 – ปจจุบัน  

2553 – ปจจุบัน   

2551 – 2553 

2552 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน 

2552 – ปจจุบัน 

2550 – 2551 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- วิศวกรระดับ 14 

- วิศวกรระดับ 13 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ผูชวยผูวาการกอสรางโรงไฟฟา

พลังความรอน 

 

- RATCH-Australia Corporation 

- บจ. ผลิตไฟฟานวนคร 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 

- บจ. ไฟฟา หงสา 

- บจ. พูไฟมายนิ่ง 

- บจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี 

- บจ. ไตร เอนเนอรจี้ 

- บจ. ราชบุรีพาวเวอร 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 

 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 7 

เอกสารแนบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานตํารวจ 

ชั้นสูง รุนที่ 22 สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 8 

เอกสารแนบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

7. นายพีระวัฒน พุมทอง 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

55 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยโมนาช 

Australia Certificate of Merit (คะแนนสูงสุด) 

สาขา International Business 

-  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร  

 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

 (ทุนรัฐบาลเยอรมัน) 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

 (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-  ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 8 สถาบัน

พระปกเกลา 

-  ประกาศนียบัตร หลักสูตร 

 ASEAN Executive Development Program 

(AEDP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  ประกาศนียบัตร Mini MBA  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  ประกาศนียบัตร Electric Power Development 

from Swedish Board of Investment and 

Technical Support (BITS) ประเทศสวีเดน 

-  ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program 

from General Electric International Operation 

Company, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  ประกาศนียบัตร Hydro Electric Power from 

Japan International Cooperation Agency 

Columbo Plan (JICA) ประเทศญี่ปุน 

- ไมมี - - ไมมี - ปจจุบัน 

 

 

 

 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

 

 

ปจจุบัน 

 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- คณะทํางานบริหาร 

- กรรมการและ 

กรรมการบริหาร 

- กรรมการและ 

กรรมการบริหาร 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- เลขานุการคณะกรรมการ 

กลั่นกรองการลงทุนและ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

พัฒนาธุรกิจ 

- รองกรรมการผูจัดการใหญ – 

พัฒนาธุรกิจ 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – 

พัฒนาธุรกิจ 

- บจ. ราชบุรีเวอลด โคเจนเนอเรชั่น  

- RATCH-Australia Co., Ltd 

- บจ. ผลิตไฟฟานวนคร 

- บจ. อารเอช อินเตอรเนชั่น

แนลคอรปอเรชั่น 

- บจ. ราชบุรีพลังงาน 

- บจ. ราช-ลาว เซอรวิส 

- บจ. ราชอุดม เพาเวอร 

- บจ. ราชบุรี อัลลายแอนซ 

- บจ. ราชบุรีเพาเวอร 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

 

- บจ. ไฟฟา หงสา 

- บจ. พูไฟ มายนิ่ง 

- RH International (Mauritius) 

- RH International (Singapore) 

- บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

 

 

 

- บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 9 

เอกสารแนบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

- Power Project Planning from Snowy Mountain 

Engineering Cooperation, Columbo Plan ประเทศ
ออสเตรเลีย 

ประกาศนียบัตร Thermal and Hydro Power 

Project Planning from Snowy Mountain 

Engineering Coorperation, Columbo Plan  

ประเทศออสเตรเลีย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการบริษัทไทย  

 (DCP) รุนที่ 138  ป 2553 สมาคมสงเสริม

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

- ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายพัฒนา

ธุรกิจ 

- หัวหนากลุมศึกษา และ

ประสานงาน พัฒนาธุรกิจฝาย

จัดการธุรกิจในเครือ 

- หัวหนากลุมเจรจาและบริหาร

สัญญา ฝายซื้อไฟฟาในประเทศ 

- หัวหนากลุมวิศวกรรม และ

 พัฒนาโครงการโรงไฟฟา ฝาย

 พัฒนาธุรกิจ 

 

 

 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 10 

เอกสารแนบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

8. นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ 

กรรมการ 

71 - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการ

จัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการบริษัทไทย

(DCP) รุน 8/2544 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  

รุน 17/2550 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  

2537 – ปจจุบัน  

2546 – ปจจุบัน 

2552 – ปจจุบัน  

 

2552 – ปจจุบัน  

 

2539 – ปจจุบัน 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- รองประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

- บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

- บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ 

2552 – ปจจุบัน  

2545 – ปจจุบัน  

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

 

2551 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

2549 – ปจจุบัน 

2549 – ปจจุบัน  

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- นายกสภาสถาบัน 

- กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุน 

- บมจ. สยามสตีลอินเตอรเนชั่น

แนล 

9. นายแวน ฮวง เดา 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

53 - Atlanta Technical School, Georgia, USA 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2551 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

2553 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการ 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร 

- บจ. พีที คอนสตรัคชั่น ประเทศ

ลาว 

10. นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค 

กรรมการ 

78 - Grove City College, Pennsylvania, USA 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2551 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน  

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 11 

เอกสารแนบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

11. นายสมาน  พงษประภาพันธ 

รองกรรมการผูจัดการฝายเทคนิคและ
วิศวกรรม 
 

69 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-ไมมี- -ไมมี- 2549 – ปจจุบัน 

2543 - 2547 

2512 - 2543 

 

2510 - 2512 

 

- รองกรรมการผูจัดการฝาย

เทคนิคและวิศวกรรม 

- รองกรรมการผูจัดการ พัฒนา

ธุรกิจ 

- ผูชวยผูวาการ พัฒนาธุรกิจ 

- วิศวกรโครงการ 

- วิศวกรควบคุมงาน 

- บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 

- บจ. เพิ่มสิน 

- บจ.โชคชัยเอ็นจิเนียริ่ง 

12. นายอาสา  อรรถยุกติ 

รองกรรมการผูจัดการฝายกอสราง 
 

69 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟากําลัง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-ไมมี- -ไมมี- 2556 - ปจจุบัน 

2549 - 2556 

2547 - 2549 

2510 - 2547 

 

- รองกรรมการผูจัดการฝาย
กอสราง 

- นายชางใหญ 
- Executive Advisor 

- ผูอํานวยการฝายกอสรางพลัง
น้ํา 

- บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 
- บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 
- บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 

13. นางประทุมขวัญ งามศิริเลิศสกุล 

นายชางใหญดานโยธา 
 

43 - Bachelor of Science-Geology 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- Post GraduateDiploma in Applied 

Geomorphological and Engineering Geological 

Surveys, The International Institue for Aerospace 

and Earth Sciences (ITC), Nertherlands 

- Master of Engineering and Applied Geology 

School of Civil Engineering, 

Asian Institution of Technology, Thailand 

-ไมมี- -ไมมี- 2554 - ปจจุบัน 

2550 - 2554 

2548 - 2550 

2547 - 2548 

 

2546 - 2548 

 

2535 - 2546 

 

- นายชางใหญแผนกโยธา 
- นักธรณีวิทยาอาวุโส 

- ผูจัดการวิศวกรสํานักงาน 

- นักธรณีวิทยาและผูชวย
ผูจัดการ 

- วิทยากรบรรยายพิเศษ 

 

- วิศวกร ธรณีวิทยา 

- บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 
- บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน 

- Underground Water Drilling 

Partnership 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย 



   

เอกสารแนบ 1.2 หนา 12 

เอกสารแนบ 1.2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

14. นายธํารง สุทธวารี 

นายชางใหญดานเครื่องกล 
 

67 - Bachelor of Engineering (Civil) 

California State University 

- Master of Engineering (Civil) 

California State University 

-ไมมี- -ไมมี- 2554 - 2556 

2550 - 2554 

2519 - 2546 

 

- นายชางใหญแผนกเครื่องกล 

- วิศวกรอาวุโส 

- ผูชวยผูอํานวยการฝาย 

- บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 
- บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 

 



   

เอกสารแนบ 1.3 หนา 1 

เอกสารแนบ 1.3 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1.3 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ  

บจ. ไฟฟาน้าํงึม 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 2 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

1. ดร.วีรพงษ รามางกูร 

ประธานกรรมการ 
 

69 - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยเวบสเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP) รุน 43/2547  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2551 – ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ - บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

2549 – ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ - บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

2548 – ปจจุบัน  - ประธานกรรมการ - บมจ. ฟนันซา 

2548 – ปจจุบัน  - กรรมการ - บจ. การบินกรุงเทพ  

2547 – ปจจุบัน  

 

 

2538 – ปจจุบัน  

2537 – ปจจุบัน 

- กรรมการตรวจสอบ 

- นายกสมาคม 

 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการ 

- บมจ. โพลีเพล็กส (ประเทศไทย) 

- สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 

กระทรวงตางประเทศ 

- บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 

- บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

2549 – 2551  

2548 – 2550  

2548 – 2550 

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

- ประธานคณะกรรมการ 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาประธาน และ 

กรรมการบริหาร 

- สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

- EXIM Bank 

- บจ. กลุมวังขนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 3 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย 
กรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

68 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุน 18/2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 50/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 

(FND) รุน 13/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด

ทุน (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 4/2550 

- ไมมี - บิดา  

ดร.สุภามาส

และ 

นายธนวัฒน 

2554 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

2553 – ปจจุบัน  - กรรมการ - บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร 

2537 – ปจจุบัน  

 

 

 

 

- ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจัดการใหญ 

- กรรมการสรรหา 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

 

2549 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

 

2549 – ปจจุบัน  - กรรมการ - บมจ. น้ําประปาไทย 

2547 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการและกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

2547 – ปจจุบัน  

 

- ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

 

2537 – ปจจุบัน  

 
 

- กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

 
 

- บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 4 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

3. นายณรงค แสงสุริยะ 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
68 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (โยธา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย  

(DCP) รุน 54/2548 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน 

2556 – ปจจุบัน 

 

2552 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

2547 – ปจจุบัน 

2544 – ปจจุบัน 

 

 

2550 – ปจจุบัน 

 

2543 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิ

บาลและบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการ 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการ 

- กรรมการ รองกรรมการ

ผูจัดการใหญอาวุโสกลุม

ปฏิบัติการ 

- กรรมการสรรหาและกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน 

- กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

 

- บมจ. น้ําประปาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 5 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

4. นายประเสริฐ มริตตนะพร 

กรรมการ 

56 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการบริษัทไทย  

(DCP) รุน 54/2548  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee  

(RCC) รุน 6/2551  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) 

รุนที่ 9/2552 

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution  

of Strategy รุน 6/2553  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ไมมี - บิดานางสาวปยนุช 2554 – ปจจุบัน  

2556 – ปจจุบัน  

2549 – ปจจุบัน  

2550 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาฯ 

- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผูจัดการใหญ

อาวุโส กลุมงานบริหาร 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

2551 – ปจจุบัน 

2550 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- บจ. ช.การชาง-โตกิว คอนสตรัคชั่น 

2547 – ปจจุบัน 

2543 – ม.ค. 2556  

- กรรมการ 

- กรรมการ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บมจ. น้ําประปาไทย 

 

 

   

5. นายอัลวิน จี 

กรรมการ กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ 

42 - Bachelor Degree in Finance, Boston College, 

1993 

- Director Certification Program, Bangkok, 

Thailand 

 

- ไมมี - คูสมรส ดร.สุภา

มาส 

2556 – ปจจุบัน 

2556 – ปจจุบัน 

 

2554 – 2556 

 

2556 – ปจจุบัน 

 

2554 – 2556 

2551 – 2554 

2550 – 2551 

- กรรมการ  

- กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

- รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน 

- กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

- รองกรรมการผูจัดการ 

- Investor Relation Officer 

- Executive Vice President 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร จํากัด 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

 

 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2  

 

 

- บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

- ธนาคารทหารไทย 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 6 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

6. นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
34 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

นอรทเวสเทิรน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยดุก 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 116/2552 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

- ไมมี - บุตรนายปลิว

และนองชาย 

ดร.สุภามาส 

2554 – ปจจุบัน  

2555 – ปจจุบัน  

 

2549 – ปจจุบัน 

2549 – 2554  

2549 – 2554  

 

2551 – ปจจุบัน  

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการ  กรรมการบริหาร  

และกรรมการผูจัดการ 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการผูจัดการ 

- รองกรรมการผูจัดการ 

ฝายบริหารจัดการและการเงิน 

- กรรมการ 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

- บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร  

 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

- บจ. ชลเวทยโยธา 

7. นายนพพล มิลินทางกูร 

กรรมการ 

58 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขานิวเคลียร

เทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา

วิศวกรรมไฟฟา (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการ  

ดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ 2  

สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ  

สาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง และ 

หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และ กฎหมาย  

มหาชน สถาบันพระปกเกลา 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรความรูดานตลาด  

การเงินเพื่อการตัดสินใจสําหรับนักบริหาร  

ระดับสูง ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  

2553 – ปจจุบัน  

2553 – ปจจุบัน   

2551 – 2553 

2552 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน 

2552 – ปจจุบัน 

2550 – 2551 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- วิศวกรระดับ 14 

- วิศวกรระดับ 13 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ผูชวยผูวาการกอสรางโรงไฟฟา

พลังความรอน 

 

- RATCH-Australia Corporation 

- บจ. ผลิตไฟฟานวนคร 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- บจ. ไฟฟา หงสา 

- บจ. พูไฟมายนิ่ง 

- บจ. ผลิตไฟฟาราชบุรี 

- บจ. ไตร เอนเนอรจี้ 

- บจ. ราชบุรีพาวเวอร 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 7 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive  

Development Program - 1 บริษัท GE  

สหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive  

Development Program – 2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร

มนุษยระหวางประเทศ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ASEAN Executive  

Development Program (AEDP) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานตํารวจ 

ชั้นสูง รุนที่ 22 สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 8 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

8. นายพีระวัฒน พุมทอง 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

55 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยโมนาช 

Australia Certificate of Merit (คะแนนสูงสุด) 

สาขา International Business 

-  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร  

 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

 (ทุนรัฐบาลเยอรมัน) 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

 (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-  ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 8 สถาบัน

พระปกเกลา 

-  ประกาศนียบัตร หลักสูตร 

 ASEAN Executive Development Program 

(AEDP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  ประกาศนียบัตร Mini MBA  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  ประกาศนียบัตร Electric Power Development 

from Swedish Board of Investment and 

Technical Support (BITS) ประเทศสวีเดน 

-  ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program 

from General Electric International Operation 

Company, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  ประกาศนียบัตร Hydro Electric Power from 

Japan International Cooperation Agency 

Columbo Plan (JICA) ประเทศญี่ปุน 

- ไมมี - - ไมมี - ปจจุบัน 

 

 

 

 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

 

 

ปจจุบัน 

 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- คณะทํางานบริหาร 

- กรรมการและ 

กรรมการบริหาร 

- กรรมการและ 

กรรมการบริหาร 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- เลขานุการคณะกรรมการ 

กลั่นกรองการลงทุนและ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

พัฒนาธุรกิจ 

- รองกรรมการผูจัดการใหญ – 

พัฒนาธุรกิจ 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – 

พัฒนาธุรกิจ 

- บจ. ราชบุรีเวอลด โคเจนเนอเรชั่น  

- RATCH-Australia Co., Ltd 

- บจ. ผลิตไฟฟานวนคร 

- บจ. อารเอช อินเตอรเนชั่นแนลคอร

ปอเรชั่น 

- บจ. ราชบุรีพลังงาน 

- บจ. ราช-ลาว เซอรวิส 

- บจ. ราชอุดม เพาเวอร 

- บจ. ราชบุรี อัลลายแอนซ 

- บจ. ราชบุรีเพาเวอร 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

 

- บจ. ไฟฟา หงสา 

- บจ. พูไฟ มายนิ่ง 

- RH International (Mauritius) 

- RH International (Singapore) 

- บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

 

 

 

- บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

 

 

 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 9 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

- Power Project Planning from Snowy Mountain 

Engineering Cooperation, Columbo Plan ประเทศ
ออสเตรเลีย 

ประกาศนียบัตร Thermal and Hydro Power 

Project Planning from Snowy Mountain 

Engineering Coorperation, Columbo Plan  

ประเทศออสเตรเลีย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการบริษัทไทย  

 (DCP) รุนที่ 138  ป 2553 สมาคมสงเสริม

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

- ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายพัฒนา

ธุรกิจ 

- หัวหนากลุมศึกษา และ

ประสานงาน พัฒนาธุรกิจฝาย

จัดการธุรกิจในเครือ 

- หัวหนากลุมเจรจาและบริหาร

สัญญา ฝายซื้อไฟฟาในประเทศ 

- หัวหนากลุมวิศวกรรม และ

 พัฒนาโครงการโรงไฟฟา ฝาย

 พัฒนาธุรกิจ 

 

 

 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 10 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

9. นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ 

กรรมการ 

71 - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการ

จัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการบริษัทไทย

(DCP) รุน 8/2544 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  

รุน 17/2550 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  

2537 – ปจจุบัน  

2546 – ปจจุบัน 

2552 – ปจจุบัน  

 

2552 – ปจจุบัน  

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- รองประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

- บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

2552 – ปจจุบัน  

2545 – ปจจุบัน  

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

 

2551 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

2549 – ปจจุบัน 

2549 – ปจจุบัน  

 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- นายกสภาสถาบัน 

- กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุน 

- บมจ. สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 11 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

10. นายแวน ฮวง เดา 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

53 - Atlanta Technical School, Georgia, USA 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2551 - ปจจุบัน 

2551 - ปจจุบัน 

2553 - ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

- กรรมการ 

- กรรมการและกรรมการบริหาร 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการ 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร 

- บจ. พีที คอนสตรัคชั่น ประเทศลาว 

11. นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค 

กรรมการ 

78 - Grove City College, Pennsylvania, USA 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2551 – ปจจุบัน 

2551 – ปจจุบัน 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

12. ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง 

กรรมการ 

47 - Doctorate Degree in Economics, Australian 

National University, Australia 

- Master in Economics, Australian National 

University, Australia 

- Master of Business Administration, Thammasat 

University, Bangkok, Thailand 

- Bachelor and Master of Science in Physics and 

Mathematics, Moscow, Russia 

- ไมมี - - ไมมี - 2551 – ปจจุบัน  

2553 – 2555  

 

 

 

2549 – 2553 

- กรรมการ 

- Alternative Executive Director 

of the Board 

 

 

- Deputy Director General 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- Asian Development Bank of 

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, 

India, Lao PDR, Tajikistan, and 

Turkmenistan 

- External Finance Department 

13. ทานสีสะหวาด ทิระวง 

กรรมการ 

54 - Master of Science Electrical Engineering,  

Gluicin State University, Soviet. 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  

2554 – ปจจุบัน 

 

 

2553 – ปจจุบัน 

2553 – 2555 

2549 – 2553 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการ 

- กรรมการ 

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการผูจัดการ 

- รองกรรมการผูจัดการ 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- EDL 

 

- THPC 

- EDL-Gen 

- EDL-Gen 

- EDL 

 

 

 



    

เอกสารแนบ 1.3 หนา 12 

เอกสารแนบ 1.3 เอกสารแนบ 1.3 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

14. นายสมคิด แข็งแรง 

รองกรรมการผูจัดการฝายเดินเครื่อง
และบํารุงรักษา 

61 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

- Excellence Leader Development Progtamme 

(ELDP) 

- EGAT Newly-Promoted Executive Orientation 

Program (ENOP) 

- Enhancing Talent Management for Executive 

(EDDP)  

EGAT Power Generation and Energy 

Technology Training  

 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – 2556 

 

2551 – 2554 

2550 – 2551 

 

- รองกรรมการผูจัดการฝาย
เดินเครื่องและบํารุงรักษา 

- ผูอํานวยการเขื่อนสิริกิติ์ 

- ผูอํานวยการฝายจัดการ

โรงไฟฟาแมเมาะ 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2  

 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

15. นายสุรสิทธิ์ มานาดี 

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ ดาน
โรงไฟฟา 
 

50 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟากําลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 -ไมมี- -ไมมี- 2555 - ปจจุบัน  

 

2553 - 2554 

2549 - 2553 

2546 - 2547 

 

2529 - 2546 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดาน
โรงไฟฟา 

- วิศวกรอาวุโส 

- วิศวกรอาวุโส 

- ผูจัดการฝายปฏิบัติงาน
โรงไฟฟา 

- หัวหนาหมวดบริหารสัญญา 
ระดับ 8  

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี  
- บจ. ภูเขียวไบโอเอ็นเนอรจี  

 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

16. นายไมตรี โชติชัยสถิตย 

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ ดาน
ระบบสงไฟฟา 
 

61 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไฟฟากําลัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

-ไมมี- -ไมมี- 2554 - ปจจุบัน 

 

2519 - 2554 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดาน
ระบบสงไฟฟา 

- ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติการเขตภาคกลาง 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 



    

เอกสารแนบ 1.4 หนา 1 

เอกสารแนบ 1.4 เอกสารแนบ 1.4 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1.4 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ 

บจ. บางเขนชัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.4 หนา 2 

เอกสารแนบ 1.4 

รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ บจ. บางเขนชัย 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

1. นายวิบูลย มงคลปยะธนา 

กรรมการ  
62 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 (โยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 132/2553 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

- ไมมี - 

 

- ไมมี - 

 

2554 – ปจจุบัน  

2554 – ปจจุบัน  

2554 – ปจจุบัน  

2544 – ปจจุบัน  

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ  

สายงานกอสราง 2 

- บจ. บางเขนชัย 

- บจ. เชียงราย โซลาร 

- บจ. นครราชสีมา โซลาร 

- บมจ. ช. การชาง 

2. นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ 

กรรมการ  
51 - Master of Business Administration 

(International Banking and Finance) 

The Birmingham Business School, The 

University of Birmingham, United Kingdom 

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  

2551-ปจจุบัน 

 

2551 – 2552 

2533 – 2552 

 

- กรรมการ 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

สายงานบัญชีและการเงิน 

- เลขานุการบริษัท 

-     ผูจัดการฝายบริหารงาน  

      โครงการ 

- บจ. บางเขนชัย 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

 

2533 – 2552 

 

2532 – 2533  

 

2527 – 2531  

-     กรรมการ 

 

-    ผูจัดการฝายวางแผนและ 

     พัฒนาระบบ 

- ผูชวยผูสอบบัญชี     

-     บริษัท บางกอกคอนกรีต  

      อินดัสตรี จํากัด 

-    บริษัท ยูนิคแกสแอนดปโตร 

     เคมีคอล จํากัด 

-     สํานักงาน เอ เอส วี แอนด  

      แอสโซซิเอท 

3. นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย 

กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

39 - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย

 (DCP) รุนที่ 156/2012 สมาคมสงเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ปริญญาโท สาขา MS telecommunication  

 University of Colorado at Boulder , USA 

- ไมมี - หลานนายปลิว 2555 – ปจจุบัน  

 

2555 – ปจจุบัน  

 

2554 – ปจจุบัน  

- กรรมการผูจัดการรวม 

 

- ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

- กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

- ผูจัดการฝายการพาณิชย 

- บจ. แบงกอก เมโทร เน็ทเวิรคส 

 

- บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

- บจ. บางเขนชัย 

- กิจการรวมคา ซีเคทีซี 



 

เอกสารแนบ 1.4 หนา 3 

เอกสารแนบ 1.4 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wright State 

 University , USA 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2552 – 2555  

2547 – 2555  

 

- ผูจัดการฝายบริหารงาน

โครงการ 

 

- บมจ. ช. การชาง 

 

4. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย 

กรรมการ  
38 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลัยเซาทเทินแคลิฟอรเนีย  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ  

มหาวิทยาลัยดุก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย  

(DCP) รุน 106/2551 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Developing Corporate Governance 

Policy สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

- หลักสูตร Effective Minute Takeing (EMT) รุน 

16/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  

รุน 37/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)  

รุน 3/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

- ไมมี - บุตรี 

นายปลิว 

และ 

พี่สาว 

นายธนวัฒน 

 

 

 

 

2554 – ปจจุบัน  

 

 

2556 – ปจจุบัน  

 

2554 – ปจจุบัน  

2552 – ปจจุบัน 

 

 

2551 – ปจจุบัน  

2551 – ปจจุบัน  

2552 – 2554  

 

- กรรมการ กรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการและรักษาการ

ผูอํานวยการสํานักกรรมการ 

- กรรมการบรรษัทและบริหาร

ความเสี่ยง 

- กรรมการ 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

สายงานสํานักกรรมการผูจัดการ

ใหญ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

 

 

 

- บจ. บางเขนชัย 

- บมจ. ช. การชาง 

 

 

- บจ. ที่ดินบางปะอิน 

- บจ. ชลเวทยโยธา 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

 



 

เอกสารแนบ 1.4 หนา 4 

เอกสารแนบ 1.4 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

5. นายสมเกียรติ  ปทมมงคลชัย 

กรรมการ 

38 - ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ไมมี -  - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน 

2550 – ปจจุบัน 

2550 – ปจจุบัน  

2548 – ปจจุบัน  

  

 

- กรรมการ  

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- ผูอํานวยการฝายบัญชีและ

การเงิน 

- บจ. บางเขนชัย 

- บจ. ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส 

- บจ. ประปาปทุมธานี 

- บจ. น้ําประปาไทย (มหาชน) 

6. นางอรัญญา ทองอรัญญิก 

ผูจัดการทั่วไป 

39 - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

- ไมมี -  - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน  

 

 

2550 – 2555  

- ผูอํานวยการฝายบริหาร
โครงการ 

- ผูจัดการทั่วไป 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

- บจ. บางเขนชัย 

- บจ. ไอบีซี คอนสตรัคชั่น แอนด 
ดีเวลลอปเมนท 

7. นางสาวดวงเดน แกวประชุม 

ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน 
45 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

- ไมมี - - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน  

 

2550 – 2555 

- ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน 

- ผูจัดการสวนบัญชี 

- ผูชวยผูจัดการสวนบัญชี 

- บจ. บางเขนชัย 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

- บมจ. ช.การชาง 

8. นางสาวศรัณยภัฏ สุวรรณรัตน 

ผูจัดการสวนบริหารองคกร 
33 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

- ไมมี -  - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน 

2555 – ปจจุบัน 

2551 – 2555   

- ผูจัดการฝายบริหารองคกร 

- ผูอํานวยการฝายบริหารองคกร 

- เจาหนาที่กํากับดูแลสํานัก

กรรมการผูจัดการ 

- บจ. บางเขนชัย 

- บมจ. ซีเคพาวเวอร 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.5 หนา 1 

เอกสารแนบ 1.5 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1.5 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ 

บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.5 หนา 2 

เอกสารแนบ 1.5 

 

รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

1. นายณรงค แสงสุริยะ 

กรรมการ 
68 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (โยธา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย  

(DCP) รุน 54/2548 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน  

2556 – ปจจุบัน  

 

2552 – ปจจุบัน 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการ 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

 

 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

2551 – ปจจุบัน - กรรมการและกรรมการบริหาร - บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

2547 – ปจจุบัน - กรรมการ - บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

2544 – ปจจุบัน 

 

 

2550 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการและรองกรรมการ

ผูจัดการใหญอาวุโสกลุม

ปฏิบัติการ 

- กรรมการสรรหาและกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

 

2543 – ปจจุบัน 

 

 

- กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 

 

- บมจ. น้ําประปาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.5 หนา 3 

เอกสารแนบ 1.5 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

2. นายคําผุย จีราระรื่นศักดิ์ 

กรรมการ 
66 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

(เกียรตินิยมอันดับสอง) ป 2510  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรการบริหารงานรัฐและกฎหมายมหาชน 

รุนที่ 1 ป 2545 

- Senior Executive Program (Sep 15)  

ศศินทร 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย  

(DCP) รุนที่ 96/2007 รุนที่ 43 ป 2546 IOD 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2554 – ปจจุบัน 

2555 – ปจจุบัน 

 

 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการและ  

รองกรรมการผูจัดการ 

- บมจ. ซีเค พาวเวอร 

- บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

 

 

 

2555 – ปจจุบัน 

 

 

- กรรมการ 

กรรมการบริหาร และ 

กรรมการผูจัดการ 

- บจ. ไฟฟาน้ํางึม 2 

 

 

2555 – ปจจุบัน - กรรมการ - บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

3. นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ 

กรรมการ 
51 - Master of Business Administration 

(International Banking and Finance) 

The Birmingham Business School, The 

University of Birmingham, United Kingdom 

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ไมมี - - ไมมี - 2551 - ปจจุบัน 

 

2551 – 2552 

2533 – 2552 

 

2533 – 2552 

 

2532 – 2533  

 

2527 – 2531 

 

2552 – ปจจุบัน 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

สายงานบัญชีและการเงิน 

- เลขานุการบริษัท 

-     ผูจัดการฝายบริหารงาน  

      โครงการ 

- กรรมการ 

 

- ผูจัดการฝายวางแผนและ 

     พัฒนาระบบ 

- ผูชวยผูสอบบัญชี     

 

- กรรมการ 

 

 

 

 

- บมจ. ช.การชาง 

 

 

 

 

- บริษัท บางกอกคอนกรีต  

อินดัสตรี จํากัด 

-    บริษัท ยูนิคแกสแอนดปโตร 

     เคมีคอล จํากัด 

-     สํานักงาน เอ เอส วี แอนด  

แอสโซซิเอท 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

 

 



 

เอกสารแนบ 1.5 หนา 4 

เอกสารแนบ 1.5 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

4. นายวรวุฒิ อนุรักษวงศศรี 

กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
48 -  Master of Industrial Engineering, University of 

 New South Wales, Australia 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวอุตสาหการ 

มหาวิทยาเชียงใหม 

- ไมมี - - ไมมี - 2554  -  2555 

2539  -  2554 

 

- กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

- ผูจัดการทั่วไป 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

- บจ. ที่ดินบางปะอิน 

5. นายวุฒิกร สติฐิต 

กรรมการ 
48 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-  M.S., Industrial & system Engineering, 

   Ohio University 

-  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง 

-  Director Certification Program (IOD) 

-  Senior Executive Program (SASIN) 

-  Leadership Development Program (CCL) 

- ไมมี - - ไมมี - ปจจุบัน 

2554  

 

2552  

2549  

 

- กรรมการ 

- ผูจัดการฝายตลาดคาสงกาซ 

ธรรมชาติ 

- ผูจัดการฝายจัดหากาซธรรมชาติ 

- ผูจัดการฝายจัดหากาซธรรมชาต ิ

 เหลว   

 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

- บมจ. ปตท. จํากัด  

 

-   บมจ. ปตท. จํากัด  

-   บมจ. ปตท. จํากัด  

 

6. นายชุมพล เวสสบุตร 

ผูจัดการโครงการ 

65 -  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 (รัฐประศาสนศาสตร) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 พระจอมเกลาธนบุรี  

- ไมมี - - ไมมี - ปจจุบัน 

 

- กรรมการ 

- ผูชวยผูอํานวยการโรงไฟฟา 

วังนอย 

- ผูอํานวยการสํานักผูวาการ 

- ผูอํานวยการฝายรักษาความ 

   ปลอดภัย 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

7. นายทศพร ทิพยวรธรรม 

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 
60 -  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 (รัฐประศาสนศาสตร) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน 
2553 – 2554  
2551 – 2552  
2546 – 2551  
       

- ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 

- ผูชวยผูจัดการโครงการ 

- หัวหนากองบํารุงรักษาไฟฟา        

- หัวหนากองเดินเครื่องโรงไฟฟา 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  



 

เอกสารแนบ 1.5 หนา 5 

เอกสารแนบ 1.5 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/  

ประวัติการฝกอบรม 

สัดสวน 

การถือหุน 

(%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว     

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

8. นายกิจพจน สระะสมทรัพย 

ผูจัดการโรงไฟฟา 
48 - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยี

ไฟฟาอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาไฟฟา
กําลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงตลเทคนิค
นนทบุรี 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟากําลัง 
โรงเรียนเทคโนโลยกีรุงเทพ 
 

 

- ไมมี - - ไมมี - 2555 – ปจจุบัน 

2551 – 2555  

2542 – 2551  

 

- ผูจัดการโรงไฟฟา 

- ผูจัดการบํารุงรักษา 

- ผูจัดการแผนกเดินเครื่อง 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น. 

- บจ. สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น   

- บจ. สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น   

9. นางสาวนาถสุชา ขวัญทอง 

ผูจัดการฝายบริหาร 
53 - ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต 

- International Processing Session Program 
(MLS) 

- ไมมี - - ไมมี - ปจจุบัน 

2547 –  ปจจุบัน 

- ผูจัดการฝายบริหาร 

- ผูจัดการสวนบริหาร 

- บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น. 

- บมจ. ช.การชาง 

10.  นางสาวศศิธร วัชรสินธุ 

ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน 
 

49 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ไมมี  - - ไมมี - มีนาคม  2556  – 

ปจจุบัน 

- ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน - บจ. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ของ 

บริษัท SEAN NN2 BKC และBIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 2 หนา 1 
 

เอกสารแนบ 2 

รายชื่อ บริษัท SEAN NN2 BKC BIC 

1.  ดร.ทนง พิทยะ X, IC     

2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย /, // /, // /, //   

3.  นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย /, //  /, //   

4.  นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ / / /   

5.  นายประเสริฐ มริตตนะพร /, // / /   

6.  นายสมโพธิ ศรภีูมิ /, //     

7.  นายณรงค แสงสุริยะ / /, // /, //  / 

8.  ดร.สุภามาส ตรวีิศวเวทย /, //, ///   /  

9.  นายอัลวิน จี / /, // /, //   

10. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว /, AC, IC     

11. ดร.วิชาญ อรามวารีกลุ /, AC, IC     

12. นายประเวศ อิงคดาภา /, AC, IC     

13. นางสาวปยนุช มริตตนะพร ///     

14. นางอรัญญา ทองอรัญญิก ///   ///  

15. นายพงศธร กาญจนอัครเดช ///     

16. นางสาวศรัณยภฏั สุวรรณวัฒน ///   ///  

17. นายไพโรจน บุญเกิด ///     

 หมายเหต ุ:  x    =  ประธานกรรมการ  /   =  กรรมการ 

   //    =  กรรมการบริหาร  /// =  คณะผูบริหาร 

   AC =  กรรมการตรวจสอบ  IC = กรรมการอสิระ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 

ของ 
 
 
 

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
และ 

บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด 
บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด 
บริษัท บางเขนชัย จํากัด 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 

(ซึ่งรวมเรียกวา “กิจการที่บริษัทเขาลงทุน”) 
 
 
 

ประจําป 2556 

 
 
 
 

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน 
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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง 
ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อ
สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารให
ความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยาง
เหมาะสม การกําหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน  
         
 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนว 
ทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช  
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดจัดทําแผนธุรกิจประจําป ซึ่งไดนําเสนอ และไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการของแตละบริษัท   โดยไดมอบหมายใหทุกหนวยงานกําหนดแผนงาน และเปาหมายให
สอดคลอง   เพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงาน และเปน KPI ของหนวยงานอยางชัดเจน  โดยใหรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหฝายบริหารรับทราบทุกเดือน  และ คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส   ซึ่งแผนดังกลาว 
จะไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูจัดการ  เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของทั้งองคกร  
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการให
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบ
แทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมาย
ยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 
   ใช   ไมใช 
  การตั้งเปาหมายของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนจะมีการศึกษาโครงการและแผนงานรองรับ  
และกําหนดเปาหมายกระจายใหแตละฝายท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบ  และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอฝาย
บริหารทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบผลงานที่เกิดข้ึนจริง  ซึ่งมีการทบทวน
และปรับเปลี่ยนแผนงานใหสอดคลองและสามารถบรรลุเปาหมายอยางรอบคอบ ท้ังนี้ การประเมินผลงานมี
ท้ังสวนการวัดคาผลงานและผลสําเร็จของงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย และทั้งในสวนความสามารถอื่นๆใน
สวนการจัดการ การพัฒนาตนเองและทีมงานเปนตัวกําหนดผลตอบแทนใหแกพนักงาน 
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1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละฝายอยาง
ชัดเจน โดยคํานึงถึงความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร และจัดใหมี
ระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ   และกําหนดใหทุกฝายใชคูมือระเบียบปฏิบัติงาน เปน
แนวทางการทํางาน                        
 
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม  
   มี   ไมมี 
 โดย ระบุไวในขอบังคับการทํางานของบริษัท นโยบายบริษัท และหัวขอ  “นโยบายการขัดแยง
เกี่ยวกับผลประโยชน” นอกจากนี้ ยังมีการระบุขอกําหนดในเรื่องดงักลาวไวในคูมือการปฏิบัติงานของกิจการ
ท่ีบริษัทเขาลงทุน 
 
1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน 
การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมดาน
การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไป  อยางเปนลายลักษณอักษรและใชปฏิบัติอยูในปจจุบัน ตลอดจนไดมี
การกําหนดโครงสราง อํานาจอนุมัติในเรื่องตาง ๆ อยางเปนลายลักษณอักษร            . 
. 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อ
ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน ไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอคูคาดวยดี ดังนี้  
 1. ปฏิบัติตอลูกคาโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม รวมท้ังเปดเผยและใหขอมูลเกี่ยวกับ
สินคา และบริการท่ีถูกตองครบถวนแกลูกคา โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอมูลผูกพันตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัดตลอดจนใหบริการและปฏิบัติตอ
ลูกคาดวยความมีน้ําใจ 

3. ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอคูคาและเจาหนี้อยางเครงครัด ในกรณีท่ีไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขขอใด ตองรีบแจงใหคูคาหรือเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหา
แนวทางแกไขปญหา 

4. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุ
ของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยาง
รวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก 
เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบง
การตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น 
ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ 
 (1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ 
(Identification of risk) 
 (2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ 
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk) 
 (3)  กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจจัยความเสี่ยงท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ 
   มี   ไมมี 
  โดยระยะแรกในการดําเนินการบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดมีการกําหนดนโยบาย และ
ประเมินถึงปจจัยเสี่ยง ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ  และหากพบวามีปจจัยความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจหลัก จะรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบซึ่งจะจัดใหมีเปนรายไตรมาส  และในอนาคตจะ
จัดใหมีการทํา Control Self Assessment ในแตละหนวยงานใหติดตามความเสี่ยงของตนเองอยางเหมาะสม         
 
2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยท่ีเปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  
   มี   ไมมี 
 โดยฝายบริหาร และหนวยงานของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีการประชุม และวิเคราะห
ปจจัยท่ีเปนความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และกําหนดบุคคลท่ีจะรับผิดชอบใหดําเนินการแกไข 
เพื่อไมใหผลของเหตุการณนั้นมากระทบกับธุรกิจได กรณีเปนเหตุเรงดวน ก็จะเรียกประชุมผูท่ีเกี่ยวของทันท ี
 
 
 
 
 
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 
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   ใช   ไมใช 
 ในตนป 2556 บริษัทฯ กําหนดใหเพิ่มวาระการประชุมเรื่อง “ การบริหารความเสี่ยง “ ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส  เพื่อใหมีการทบทวน และติดตาม  รวมถึงรวมวิเคราะห เพิ่ม- ลด ความ
เสื่ยงเดิม และความเสี่ยงใหม   ท่ีคาดวาจะมีโอกาสเกิดข้ึน   และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งท่ี 
1/2556 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2556 ไดมีการแตงตั้ง “ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง” ไป
แลว 
 
2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ท่ีกําหนดไว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหแตละหนวยงานวิเคราะห และประเมินความเสี่ยงของ
ตนเอง   และ แจงพนักงานระดับเจาหนาท่ี  เกี่ยวกับ หัวขอความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ  รวมถึงวิธีการ
บริหารความเสี่ยงท่ีหนวยงานไดดําเนินการ 
 
2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไว  
ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหเปนความรับผิดชอบของผูบริหารแตละหนวยงานและ
จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาในระดับสูงข้ึนไปทราบเปนระยะ ๆ โดยจะเริ่มดําเนินการ
ในป 2556 นี้        
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา 
แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว 
ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอื้อใหเกิดการกระทําท่ีทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร  

หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ  

         
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ 
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน ไดจัดทําคูมืออํานาจอนุมัติ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามนโยบายที่แตละบริษัทกําหนด 
 
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  
และ (3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  
   ใช   ไมใช 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนจัดใหมีการแยกหนาท่ีการอนุมัติรายการ การบันทึกรายการ และ
การจัดเก็บทรัพยสินออกจากกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดโอกาสในการทุจริต และใหเกิดการสอบทานระหวาง
กัน     
 
3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอน การอนุมัติท่ีกําหนด ใช
หรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทและบุคคลท่ี
เกี่ยวของอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน โดยแบงแยกตามวงเงินที่บริษัทกําหนด 
                                                                                                    . 
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3.4 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสีย
ในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 การทําธุรกรรมตาม ขอ 3.3 นั้น  บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีแนวทางปฏิบัติงานท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร เชน การพิจารณาตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  และ
คณะกรรมการบริษัท กอนที่จะอนุมัติธุรกรรม 
 
3.5 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชน 
สูงสุดของบริษัทเปนสํา คัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก 
(on arms’ length basis) ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 โดยกําหนดให                                                                                                                . 
 1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดรับ และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันไดรับ
เหมือนที่ใหกับบุคคลทั่วไป 
 2. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนสามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจราย
อื่นๆ ไดปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน                          . 
 
3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว 
(เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ ตามกําหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน)  
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหฝายบัญชีการเงิน ติดตามในเรื่องการชําระคืนหนี้ ให
เปนไปตามกําหนดของสัญญา  และฝายบริหารองคกรติดตามและทบทวนความเหมาะสมของสัญญา  
  
3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ี 
ผูท่ีเกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทและบุคคลท่ี
เกี่ยวของอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน โดยอางอิงจากขอกําหนดตามประกาศที่
เกี่ยวของกับการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน 
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 บริษัทฯไดกําหนดแนวทางและขอบเขตอํานาจของตัวแทนที่บริษัทฯ สงไปเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารในกิจการที่บริษัทเขาลงทุนอยางชัดเจนวาตัวแทนดังกลาวมีอํานาจใชดุลยพินิจในการพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องใดไดบาง และเรื่องใดที่จะตองนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนของบริษัทฯ ตาม
แนวทางนโยบายการควบคุม และ กลไกการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุน ท่ีไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯไปแลวเมื่อวันที่ 8 พฤศจกิายน 2555 และแกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2556 
 
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม 
ท้ังนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  
   มี   ไมมี 
 บริษัทฯกําหนดใหฝายบริหารองคกรมีหนาท่ีติดตามการดําเนินงานของบริษัท  ใหเปนไปตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด นอกจากนี้ บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีนโยบายที่จะวาจางปรึกษา
กฎหมายในการทําสัญญาที่สําคัญหรือในเรื่องอื่นใดที่เห็นวามีความออนไหวในประเด็นของกฎหมาย 
 
3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด 
การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม 
   มี                                             ไมมี      ไมมีกรณีดังกลาว 
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ 
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูท่ีเกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเกี่ยวของจึง
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งท่ีจะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลท่ีมี
คุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบัน 
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บที่ดี 

         
 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องท่ี
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 
   ใช   ไมใช 
                บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดสืบคน และวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ 
เพื่อใหคณะกรรมการ ใชประกอบการตัดสินใจอยางเหมาะสม  สมเหตุสมผล  รวมถงึผลกระทบตอบริษัทและ
กิจการที่บริษัทเขาลงทุนในแตละทางเลือก 
 

4.2 กรรมการบริษทัไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลท่ีจําเปนและ 
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม 

   ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7...วัน   ไมใช 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน ไดจัดทําหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให
คณะกรรมการกอนการประชุม อยางนอย 7 วัน ตลอดจน ปฎิบัติตามกฏหมายในการเรียกประชุมผูถือหุน 
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ ความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็น
หรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องท่ีเสนอพรอม
เหตุผล เปนตน 
   ใช   ไมใช 
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 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการที่แสดงรายละเอียด
อยางเพียงพอรวมถึงขอเสนอแนะและความคิดเห็นของกรรมการ ท่ีผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการได         
   
4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู 
และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น 
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหฝายบัญชีมีหนาท่ีในการจัดเก็บเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีไวเปนหมวดหมูและอยูในสถานที่ปลอดภัย  โดยไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรอง
ในเรื่องดังกลาว 
        
 
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดง 
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป  โดย
นโยบายบัญชีไดมีการเทียบเคียงกับที่ประกาศใชในอุตสาหกรรมเดียวกัน และใชบริการผูสอบบัญชีท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานในการสอบบัญชีของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน                     
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การท่ีบริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยาง
สม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยาง
ทันทวงที  
         
 
5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน จะเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนกับงบประมาณ
ประจําป และแผนงานธุรกิจที่ไดจัดทําไว โดยฝายบริหารจัดใหมีการประชุมและรายงานผลการดําเนินงาน
เปนรายเดือน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส  
 
5.2 กรณีท่ีผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไข 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 ในการประชุมผลการดําเนินงานของฝายบริหารของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนที่จัดข้ึน จะมี
การรายงานผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย และมีการเสนอแนวทางแกไขและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน
เพื่อใหผลงานยังสามารถอยูในเปาหมายที่กําหนดแตเดิมได 
 
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ  
ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
                บริษัทฯมีการกําหนดใหมีการตรวจสอบภายใน เพื่อเขาตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตาง ๆ ท้ังของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน ตามชวงเวลาที่แผนงานตรวจสอบกําหนด 
 
5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน 
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
อิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
               บริษัทฯ ไดจัดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไมมีการเขารวมของกรรมการบริหาร ดังนั้น ฝายตรวจสอบภายในหรือผูสอบ
บัญชีเองสามารถแสดงและรายงานผลการตรวจสอบและการปฎิบัติงานอยางตรงไปตรงมา  
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5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 อยางไรก็ตาม บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน ไดกําหนดใหฝายจัดการตองรายงานตอ
คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในเรื่องตางๆเมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองท่ี
เปนสาระสําคัญที่มีผลกระทบรุนแรงตอผลประกอบการของบริษัท หรือ เหตุการณท่ีเกิดจากการทุจริต เปน
ตน   
 
5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม 
   ใช      ไมใช 
 ผูตรวจสอบภายในจะมีหนาท่ีในการติดตามความคืบหนา  การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ                  
   
 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ
ทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบตอช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 
   มี                                      ไมมี      ไมมีกรณีดังกลาว 
  บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน        
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