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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CKP”) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัที่ 8 มิถุนายน 
2554 ต่อมาไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2556 และในวนัที่ 18 กรกฎาคม 2556 
บริษทัไดท้  าการเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  

บริษทัก่อตั้งโดยกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เป็นบริษทัแกนน าของ
กลุ่มบริษทัท่ีมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ  โดยประกอบ ธุรกิจหลกัโดยการ
ถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 
บริษทัมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลที่ไดรั้บจากการลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตุประสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 

วิสัยทศัน์ : เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ที่มีการด าเนินงานอนัมี
ประสิทธิภาพ 
พนัธกิจ :   
1. สร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุน้  
2. ใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน 

 
1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 

 
ปี 2554 

 

 วนัที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของ บมจ.ช.การช่าง (CK) ไดมี้มติให้จัดตั้ง 
“บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั” (“บริษทั” หรือ “CKP”) ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้น
ในบริษทัอื่น (Holding Company) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม
พลงังานไฟฟ้าภายใตก้ารถือหุน้ของ CK ใหม้าอยูภ่ายใตบ้ริษทัเพียงแห่งเดียว เพื่อรองรับการ
ขยายงานในอนาคตของธุรกิจพลงังาน 

 บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 
บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีผูถ้ือหุน้ดงัน้ี 
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 สัดส่วนร้อยละ  

1. บมจ.ช.การช่าง 49.00  
2. บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 42.00  
3. บจ.ที่ดินบางปะอิน 9.00  

 100.00  

 

 วนัที่ 21 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CK ไดมี้มติใหข้ายหุน้สามญัของ บริษทั 
เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) ใหแ้ก่บริษทัจ านวน 251,056,499  หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 38 ของทุนจดทะเบียนในราคาหุ้นละ 25 บาท โดย CK จะด าเนินการขายหุ้น 
SEAN จ านวน 134,000,000 หุ้นให้บริษทั ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2554 และ
ด าเนินการทยอยขายหุน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมใหเ้สร็จภายใน 1 ปี 

 วนัที่ 27 มิถุนายน 2554 บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท 
โดยออกหุน้เพิ่มทุนจ านวน 9,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท และให้จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้  

 วนัที่ 27 มิถุนายน 2554 บริษทั ไดด้  าเนินการซ้ือหุ้นสามญัของ SEAN จ  านวน 134,000,000 
หุน้จาก CK  

 วนัที ่14 กนัยายน 2554 บมจ.น ้าประปาไทย (“TTW”) ได ้ซ้ือหุ้นสามญัเดิมของบริษทัจากผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ท าให้โครงสร้างการถือหุ้น
ของบริษทัเป็นดงัน้ี 

 เดิม  ใหม่ 
 ร้อยละ  ร้อยละ 
1. บมจ.ช.การช่าง 49.00  38.00 
2. บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 42.00  30.00 
3. บมจ.น ้าประปาไทย -  30.00 
4. บจ.ที่ดินบางปะอิน 9.00  2.00 
 100.00  100.00 

 วนัที่  29 กนัยายน 2554 บริษัทไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ SEAN ส่วนที่เหลือจาก CK จ านวน 
117,056,499 หุน้ จึงท าใหบ้ริษทัถือหุน้ใน SEAN รวมเป็นจ านวน 251,056,499 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 38.00 ของทุนจดทะเบียน 

 วนัที ่1 พฤศจิกายน 2554  บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ลา้นบาท เป็น 9,200 ลา้น
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 910,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
และจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ 
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ปี 2555  วนัที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ SEAN จาก บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 
(BECL) จ านวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน จึงท าให ้
บริษทัถือหุน้ใน SEAN รวมเป็นจ านวน 361,168,999 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.67 ของทุน
จดทะเบียน 

 วนัที่ 26 มิถุนายน 2555 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยจ์าก CK  จ  านวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 

1) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) จ านวน 2,342,498 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ100 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ที่เท่ากบั 234,250,000 บาท ในราคาหุน้ละ 225 บาท 

2) บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั (“NRS”)จ านวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ที่เท่ากบั 221,500,000 บาทในราคาหุ้นละ 128.50 
บาท 

 
 วนัที่ 31 สิงหาคม 2555  บริษทัไดซ้ื้อหุน้ SEAN จาก บจ.ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์

แมเนจเมน้ท์ จ  านวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน SEAN เพิ่มเป็น 369,977,999 หุ้นหรือคิด
เป็นร้อยละ 56.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 

 วนัที่ 26 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า จ านวน 2 
บริษัท ซ่ึ งเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration  ไดแ้ก่ 

1) บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั (“CRS”) จ านวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็น ร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วที่เท่ากับ 291,750,000 บาท ในราคาหุ้นละ 
122.88 บาท โดยซ้ือจาก CK 

2) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) จ านวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็น
ร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ในราคาหุน้ละ 12.88 บาท โดยซ้ือจาก 
CK 

  บริษทัมีการปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม  โดยมีการลดทุนจดทะเบียนตามมติที่
ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 2/2555 วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่มีมติให้ลดทุน
จดทะเบียนจาก 9,200 ลา้นบาทจ านวน 6,133.30 ลา้นบาท โดยเป็นลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลง
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ตามสัดส่วนที่ท  าให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็น 3,066.70 ลา้นบาทแบ่งเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 306.67 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท  ซ่ึงบริษทัด าเนินการจด
ทะเบียนลดทุนเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัที่ 11 มกราคม 2556 
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ปี 2556  วนัที่ 2 มกราคม 2556 บริษทัซ้ือหุน้ BIC เพิ่มเติมอีกจ านวน 26,029,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อย
ละ 19 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ในราคาหุน้ละ 12.88 บาท โดยซ้ือจาก บจ.ที่ดิน
บางปะอิน เป็นผลใหบ้ริษทัถือหุน้ BIC ทั้งหมดเท่ากบั 89,049,998 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 65 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ BIC ที่เท่ากบั 1,370 ลา้นบาท 

 วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2556  ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2556 มีมติให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจาก 3,066.70 ล้านบาท เป็น 4,600 ลา้นบาทโดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ านวน 153,330,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาทจ าหน่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนในราคาหุน้ละ 40.00 บาทและไดมี้มติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวจ้ากเดิมหุ้น
ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 5 บาท   พร้อมกนัน้ีไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 4,600 
ลา้นบาทเป็น 5,500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 5 บาทและมีมติใหจ้ดัสรรหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ดงักล่าวเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
พร้อมทั้งมีมติให้บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปลี่ยนช่ือบริษทัเป็น บริษทั ซีเค 
พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปลี่ยนช่ือเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2556 

 วนัที่ 18 กรกฎาคม 2556 บริษทัไดท้  าการเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1  หนา้ท่ี 5 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัด าเนินงานในลกัษณะ Holding Company โดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัดงักล่าวร้อยละ 100 ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์Holding Company ท่ีก  าหนด โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
กลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วน

การถือหุน้ 
(%) 

ผูถ้ือหุน้รายอื่น 

1. บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า 56%  บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 
33% 

 บริษทั พี.ที. คอนสตรัคชัน่ 
แอนด ์อิริเกชัน่ จ  ากดั 5.33% 

 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 5.33% 

2. บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าจาก
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

65%  บมจ. ปตท. 25% 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 8% 
 ผูถ้ือหุน้รายยอ่ยอื่นๆ 2% 

3. บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ผลิตและ 
จ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์

100% - 

4. บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์

30%  บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด ์
วนั จ ากดั 70% 

5. บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์

30%  บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด ์
ทู จ ากดั 70% 

6. บริษทั ซีเคพี โซลาร์ จ ากดั พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100% - 
7. บริษทั วิส โซลิส จ ากดั พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100% - 
8. บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100% - 
9. บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100% - 
10. บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 100% - 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 บริษทัมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ภายหลงัการ ณ วนัที่ 12 กรกฎาคม 2556  ดงัน้ี 

 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 3 รายของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน)  (สัดส่วนร้อยละ 31.78)  บริษทั ทางด่วน
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สัดส่วนร้อยละ 23.22)  และ บริษทั น ้าประปาไทย จ ากดั (มหาชน) (สัดส่วนร้อยละ 25)  รวมทั้ง 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือว่าเป็นบริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด 

บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน)  เดิมมีธุรกิจหลกัคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ต่อมา บริษทั ช. 
การช่าง จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การลงทุนในธุรกิจสัมปทานและสาธารณูปโภคเพื่อเป็นการสร้างความมัน่คงในดา้นรายได้
และเพิ่มความหลากหลายในการประกอบธุรกิจ  ซ่ึง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือเป็นบริษทัหลกั (Flagship 
Company) ทางดา้นพลงังานในกลุ่มธุรกิจสัมปทานและสาธารณูปโภค  โดยในอนาคตการพฒันาธุรกิจดา้นพลงังานของ
กลุ่มบริษทั ช.การช่าง จะด าเนินการผ่าน บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บมจ. ช.การช่าง 

ธุรกจิ 

รับเหมาก่อสร้าง 
ธุรกจิสัมปทานและ
สาธารณูปโภค 

บมจ.รถไฟฟ้า
กรุงเทพ 

บมจ.ทางด่วน
กรุงเทพ 

บมจ.น า้ประปา
ไทย 

บมจ.น า้ประปา
ไทย 

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัด าเนินธุรกิจในลกัษณะ Holding Company ดว้ยการถือหุน้ในบริษทัต่างๆ ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต
และ จ าหน่ายไฟฟ้า  ทั้งน้ี การจดัโครงสร้างแบบบริษทัร่วมทุนเอื้อให้บริษทัสามารถตั้งบริษทัย่อย เพื่อระดมเงินกูส้ าหรับ
โครงการใหม่ไดโ้ดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อโครงการเก่า ส่งผลใหบ้ริษทัมีความคล่องตวัในการขยายกิจการและการบริหาร
บริษทัยอ่ยท่ีแยกจากกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานของแต่ละบริษทัยอ่ยดีข้ึน และการรายงานผลการด าเนินงานมีความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน บริษทัจดัประเภทการลงทุนออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไดแ้ก่ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) 
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ไดแก่ บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC) 
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั 

(NRS)  บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั (CRS) 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในระยะ 2 ปีท่ีผ่านมาเป็นดงัน้ี 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั 
ด าเนินการ

โดย 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

รายได ้ปี 2556 
(ลา้นบาท) 

% ของ
รายได้
รวม 

รายได ้ปี 2555 
(ลา้นบาท) 

% ของ
รายได้
รวม 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั       
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า SEAN 56%          4,115.15  72.85%          2,447.77  91.11% 
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration BIC 65%          1,292.80  22.88%                  -      
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์ BKC 100%            160.33  2.84%              64.69  2.41% 
รวมรายไดจ้ากธุรกิจหลกั   

 
         5,568.27  98.57%          2,512.46  93.52% 

ส่วนแบ่งก  าไรจากบริษทัร่วม   
 

       
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า SEAN 1 38%                  -                 104.80  3.90% 
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration BIC 2 65% ( 6.78)  (0.12%)                  -    0.00% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์ NRS 30%                9.86  0.17%                3.70  0.14% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์ CRS 30%              12.66  0.22%                  -      
รวมส่วนแบ่งก  าไรจากบริษทัร่วม   

 
             15.73  0.28%            108.49  4.04% 

รายไดอ้ื่นๆ   
 

                 -          

รายไดค้่าบริหารโครงการ 
บริษทัและ
บริษทัย่อย 

 
             44.05  0.78%              29.84  1.11% 

รายไดอ้ื่นๆ 
บริษทัและ
บริษทัย่อย 

 
             21.10  0.37%              35.77  1.33% 

รวมรายไดอ้ื่นๆ   
 

             65.15  1.15%              65.61  2.44% 
รายไดร้วม   

 
         5,649.16  100.00%          2,686.57  100.00% 

หมายเหตุ  
1. SEAN มีสถานะเป็นบริษทัร่วมจนถึงวนัที ่10 พฤษภาคม 2555 หลงัจากนั้นเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
2. BIC มีสถานะเป็นบริษทัร่วมจนถึงวนัที ่28 มิถุนายน 2556 หลงัจากนั้นเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
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2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้า 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ีคือ โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2  

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้า 

บริษัทถือหุ้นใน บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (SEAN) สัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ และ SEAN ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) และไดรั้บสัมปทานในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 จากรัฐบาล สปป.ลาว 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตั้งอยู่บนล าน ้ างึมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด บา้นห้วยม่อ เมืองฮ่ม แขวง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว โดยอยูห่่างจากเข่ือนน ้างึม 1 ข้ึนไปทางตน้น ้าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 
กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาวในแนวตรงเป็นระยะทาง  90 กิโลเมตร มีก  าลงัการผลิต
ไฟฟ้าจ านวน 615 เมกะวตัต ์เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (Initial Operation Date หรือ IOD) เม่ือวนัที่ 26 
มีนาคม 2554 และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ในวนัที่ 1 มกราคม 2556 
โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด จะจ าหน่ายใหก้บั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซ้ือขายไฟ
ซ่ึงมีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์

รายไดค้่าไฟฟ้าของ NN2 

ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก  าหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะรับซ้ือในแต่ละปีจ านวน 2,310 ลา้นกิโลวตัต์-
ชัว่โมง (ลา้นหน่วย)โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆดงัน้ี 

(ก) พลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy หรือ “PE”) ปีละจ านวน 2,218 ลา้นหน่วย 
เป็นไฟฟ้าที่ผลิตในช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ โดยแต่ละวนัสามารถผลิตไฟฟ้าไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมง 
การช าระค่าไฟฟ้าดงักล่าว จะช าระเป็นเงินสกุลบาท และดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ “SE”) ปีละจ านวน 92 ลา้นหน่วย 
เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได ้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กนัยายน และตุลาคม ของทุกปี ในระยะเวลาไม่เกิน 4 
ชัว่โมงต่อวนัส าหรับวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ และไม่เกิน 12 ชัว่โมงต่อวนัส าหรับวนัอาทิตย ์การช าระ
ค่าไฟฟ้าดงักล่าวจะช าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy หรือ “EE”) 
เป็นไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้กินกว่าไฟฟ้าท่ีผลิตไดใ้น ขอ้ (ก) และ ขอ้ (ข) กล่าวคือ หากปีใดมีปริมาณน ้ า
มากกว่าที่คาดการณ์และท าให ้NN2 สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าปริมาณที่ก  าหนดไว ้การช าระ
ค่าไฟฟ้าดงักล่าวจะช าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด  

นอกจากนั้น ในกรณีท่ี NN2 สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าจ านวน PE หรือ SE ที่ก  าหนดในสัญญา จะ
สามารถเกบ็สะสมจ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินนั้นในบญัชีไฟฟ้าส ารอง (Reserve Account) และสามารถน า
หน่วยไฟฟ้าดงักล่าวมาใชใ้นอนาคตได้ในกรณีที่ปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายให้แก่ กฟผ.ได้ครบตาม
เง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
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2.1.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้า 

การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าจะตอ้งอาศยัภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม โดยประเทศเพื่อนบา้น
อยา่ง สปป.ลาว มีศกัยภาพสูงในการพฒันาโครงการและสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตไดก้ลบัมายงัประเทศไทย
ได ้ ปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าต่างประเทศท่ีจ าหนายไฟฟ้าให ้กฟผ. มีดงัน้ี  

  โครงการ ประเทศ ก าลงัผลิต (เมกะวตัต)์ 

1 เทิน-หินบุน (รวมส่วนต่อขยาย) สปป. ลาว 440 

2 หว้ยเฮาะ สปป. ลาว 126 

3 น ้าเทิน 2 สปป. ลาว 948 

4 น ้างึม 2 สปป. ลาว 597* 

หมายเหตุ: * จากขอ้มูลของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ระบุก  าลงัการผลิตที่ กฟผ.รับซ้ือจากโครงการน ้ างึม 2 ณ จุดส่ง
มอบไวท้ี่ 597 เมกะวตัต ์โดยที่ก  าลงัการผลิตติดตั้งของโครงการน ้ างึม 2 เท่ากบั 615 เมกะวตัต ์

ในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้า บริษทัจึงให้ความส าคญักบัการพฒันาโครงการใน สปป.ลาว เป็นหลกั  
ทั้งน้ี จากขอ้มูลของกระทรวงพลงัานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว (แหล่งที่มา: www.poweringprogress.org) ณ 
เดือนมีนาคม 2556 มีโครงการโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว ซ่ึงอยูใ่นระหว่างการพิจารณาและการศึกษาความเป็นไป
ไดร้วม 56 โครงการ หรือ 13,523 เมกะวตัต ์

สถานะภาพการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว 

ด าเนินการ อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง อยูร่ะหว่างการการ
พฒันา* 

อยูร่ะหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได*้* 

จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ 
จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ 
จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ 
จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ 

16 2,949 14 5,060 24 6,110 32 7,413 
หมายเหตุ: 
ขอ้มูลจากกระทรวงพลงัานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว (www.poweringprogress.org) 
* โครงการที่อยูร่ะหว่างการพฒันา ไดแ้ก ่โครงการที่ไดมี้การลงนามใน Project Development Agreement กบั การไฟฟ้า สปป.ลาว แลว้ 
** โครงการที่อยูร่ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได ้ไดแ้ก ่โครงการที่ไดมี้การลงนามเพื่อท า Feasibility Study กบั การไฟฟ้า สปป.ลาว แลว้   
จากขอ้มูลดงักล่าวโรงไฟฟ้าเกอืบทั้งหมดเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า (ยกเวน้โครงการโรงไฟฟ้าหงสา ลิกไนต์ ขนาด 1,878 เมะวตัต์ ใช้ถ่านหินเป็น

เช้ือเพลิง ซ่ึงอยูร่ะหว่างการกอ่สร้าง)  

 

ในกรณีที่ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดใ้ห้กบัประเทศไทยโดยการท าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบั กฟผ. นั้น ประเภทของโรงไฟฟ้าและก าหนดช่วงเวลาเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าจะเป็นไปตามแผนพฒันา
ก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยใชแ้ผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ  พ.ศ. 2555-
2573 (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) เป็นแผนส าหรับก าลงัการผลิตไฟฟ้าในระยะยาว โดยแผนดงักล่าวไดก้  าหนดการ
รับซ้ือไฟจากต่างประเทศในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2573 ดงัน้ี 

http://www.poweringprogress.org/
http://www.poweringprogress.org/
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ปี พ.ศ. โครงการ ชนิด
เช้ือเพลิง 

ประเทศ ก าลงัการผลิตตามสัญญา  (เม
กะวตัต)์ 

2558 หงสา เคร่ืองท่ี 1-2  ถ่านหิน สปป.ลาว เคร่ืองละ 491 เมกะวตัต ์
2559 หงสา เคร่ืองท่ี 3  ถ่านหิน สปป.ลาว 491 เมกะวตัต ์
2560 - -  - 
2561 น ้าเง้ียบ 1 พลงัน ้า สปป.ลาว 269 เมกะวตัต ์

 เซเปียน พลงัน ้า สปป.ลาว 390 เมกะวตัต ์
2562 ไซยะบุรี พลงัน ้า สปป.ลาว 1,220 เมกะวตัต ์
2563 - - - - 
2564 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ส่วนเพิ่ม

โครงการที่ 1 
ยงัไม่ระบ ุ ยงัไม่ระบ ุ 300 เมกะวตัต ์

2565 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ส่วนเพิ่ม
โครงการที่ 2 

ยงัไม่ระบ ุ ยงัไม่ระบ ุ 300 เมกะวตัต ์

2566 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ส่วนเพิ่ม
โครงการที่ 3 

ยงัไม่ระบ ุ ยงัไม่ระบ ุ 300 เมกะวตัต ์

2567 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ส่วนเพิ่ม
โครงการที่ 4 

ยงัไม่ระบ ุ ยงัไม่ระบ ุ 300 เมกะวตัต ์

2568 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ส่วนเพิ่ม
โครงการที่ 5 

ยงัไม่ระบ ุ ยงัไม่ระบ ุ 300 เมกะวตัต ์

2569 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ส่วนเพิ่ม
โครงการที่ 6 

ยงัไม่ระบ ุ ยงัไม่ระบ ุ 300 เมกะวตัต ์

2570 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ส่วนเพิ่ม
โครงการที่ 7 

ยงัไม่ระบ ุ ยงัไม่ระบ ุ 300 เมกะวตัต ์

2571 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ส่วนเพิ่ม
โครงการที่ 8 

ยงัไม่ระบ ุ ยงัไม่ระบ ุ 300 เมกะวตัต ์

2572 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ส่วนเพิ่ม
โครงการที่ 9 

ยงัไม่ระบ ุ ยงัไม่ระบ ุ 300 เมกะวตัต ์

2573 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ส่วนเพิ่ม
โครงการที่ 10 

ยงัไม่ระบ ุ ยงัไม่ระบ ุ 300 เมกะวตัต ์

หมายเหตุ: 
ขอ้มูลจากแผนพฒันาก  าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงคร้ังที่ 3) จดัท าโดยกระทรวงพลงังาน 
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ในปัจจุบนัมีผูส้นใจลงทุนและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าอยู่พอสมควรท าให้เกิดการแข่งขนัใน
การพฒันาโครงการและการเสนอขายไฟฟ้า  อย่างไรก็ตามในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนค่อนขา้งสูง ใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนานในการศึกษาความเป็นไปได ้รวมถึงมีความซับซ้อนในการก่อสร้าง
มากกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ตอ้งใชป้ระสบการณ์ ความช านาญในการออกแบบก่อสร้าง  นอกจากน้ียงัตอ้ง
ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย เน่ืองจากการสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดใหญ่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีจ านวนมากซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในบริเวณพื้นท่ีของโครงการ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
โดยรอบ ท าใหก้ารศึกษาผลกระทบดา้นสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง มาตรการในการลดผลกระทบและ
เยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้
จ  านวนผูล้งทุนและพฒันาโครงการจะถูกจ ากดัดว้ยเง่ือนไขดา้นศกัยภาพทางการเงิน ดา้นความช านาญในการ
พฒันาโครงการ 

บริษทัเช่ือมั่นในศักยภาพในการแข่งขันจากประสบการณ์และความช านาญในการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว โดยนอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2  แลว้ยงัมีโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาและก่อสร้างโดยบริษทัยอ่ยและกลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่  

- โครงการโรงฟ้าพลงัน ้า น ้าบาก ขนาดก าลงัการผลิต 160 เมกะวตัต์ โดย SEAN ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัไดล้งนาม Project Development Agreement กบั รัฐบาล สปป.ลาวเพื่อพฒันา
โครงการดงักล่าว  โครงการมีก  าหนดแลว้เสร็จและจะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี พ.ศ. 
2561 โดยจะจ าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตไดก้บั การไฟฟ้า สปป.ลาว 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 1,285 เมกะวตัต์ โดยผูถ้ือใหญ่ของ
บริษทัไดแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 
(XPCL) ผูพ้ฒันาโครงการดงักล่าวสัดส่วนร้อยละ 30 และ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 7.5  ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างและจะเร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี พ.ศ. 2562 โดยจะจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 1,200 เมกะวตัต์ให้ กฟผ. และจะ
จ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 60 เมกะวตัตใ์หก้ารไฟฟ้า สปป.ลาว  โดยกลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทั
จะใหสิ้ทธิบริษทัในการเขา้ซ้ือเงินลงทุนใน XPCL เม่ือโครงการพฒันาแลว้เสร็จหรือใกลแ้ลว้
เสร็จตามความเหมาะสม 

2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้า 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า 

เข่ือนของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 มีเป็นลกัษณะเป็นเข่ือนแบบเก็บกกั โดยจะเก็บน ้ าไวใ้นอ่างเก็บน ้ า 
(Reservoir) เพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้างเข่ือนจะสร้างใหร้ะดบัท่ีกกัเกบ็น ้าอยูสู่งกว่าโรงไฟฟ้า  เพื่อให้
มีระดบัน ้าท่ีแตกต่างกนั เม่ือน ้าถูกปล่อยลงมาจะท าให้มีแรงดนัสูง  โดยน ้ าจะถูกปล่อยจากอ่างกกัเก็บน ้ าลงมา
ตามอุโมงค์ส่งน ้ าไปยงัอาคารโรงไฟฟ้า  ซ่ึงจะมีการควบคุมปริมาณน ้ าท่ีปล่อยออกมาให้ได้ตามปริมาณท่ี
ตอ้งการ  ปริมาณน ้ าท่ีไหลลงมาตามอุโมงค์ส่งน ้ าซ่ึงมีแรงดันสูงซ่ึงจะผลักดันให้ใบพัดของเคร่ืองกังหัน
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(Turbine) หมุนดว้ยความเร็วสูง  เพลาของเคร่ืองกงัหนัที่ต่อเขา้กบัเพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จะ
เกิดการหมุนและท าใหเ้กิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า  

อาคารโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม2  (Power House) ติดตั้งเคร่ืองกงัหนัน ้าชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง 
จ  านวน 3 ชุดซ่ึงเป็นเคร่ืองกงัหนัที่ท  างานแบบแรงโต ้ เหมาะส าหรับเข่ือนพลงัน ้าท่ีมีระดบัความสูงน ้าปานกลาง
ลกัษณะเดียวกบัเข่ือนของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2    ส่วน Generator เป็นเคร่ืองชนิด Synchronous จ  านวน 3 
ชุด ก  าลงัการผลิตชุดละ 205 เมกะวตัต ์โดยมีก  าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 615 เมกะวตัต ์ 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าพลงัน ้า 
แหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 คือ ปริมาณน ้ าท่ีมาจากล าน ้ างึม  ซ่ึงมีตน้

ก  าเนิดมาจากที่ราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดล าน ้ าประมาณ 354 กม. โดยพื้นท่ีอ่างเก็บน ้ าครอบคลุม 107 
ตารางกิโลเมตร และมีความจุน ้ าเต็มท่ี 4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรท่ีระดบัน ้ าเต็มเข่ือนสูงสุด 375 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล 

อยา่งไรกต็าม แมว้่าน ้าท่ีน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวจะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย   เพราะเป็นน ้าท่ีไดม้า
จากตามธรรมชาติ  แต่กมี็ขอ้จ ากดัอยู่บา้งเพราะปริมาณน ้ าในแต่ช่วงจะมีปริมาณท่ีไม่แน่นอนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและฤดูกาล  อยา่งไรกต็าม ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ไดท้  าการศึกษาค่าสถิติปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยยอ้นหลงั 50 ปี (ระหว่าง พ.ศ.2497 – พ.ศ.
2546)  พบว่าปริมาณน ้าฝนในล าน ้างึมมีมากเพียงพอท่ีจะไหลเขา้เข่ือนและสามารถกกัเก็บน ้ าเพื่อใชใ้นการผลิต
ไฟฟ้าไดต้ามปริมาณท่ีไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในแต่ละปี 

ปริมาณน ้าในเข่ือนของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ในปี 2555 และปี 2556 มีดงัน้ี 
 ปี 2555 ปี 2556 

ระดบัความสูง 
(ม.รทก.)* 

ปริมาณน ้ า 
(ลูกบาศกเ์มตร) 

ระดบัความสูง 
(ม.รทก.) 

ปริมาณน ้ า 
(ลูกบาศกเ์มตร) 

 มกราคม  369 4,280 371 4,486 
 กมุภาพนัธ์  366 3,981 371 4,423 
 มีนาคม  359 3,314 369 4,251 
 เมษายน  350 2,618 363 3,652 
 พฤษภาคม  345 2,263 355 3,008 
 มิถุนายน  348 2,442 354 2,923 
 กรกฎาคม  353 2,848 364 3,762 
 สิงหาคม  370 4,365 374 4,831 
 กนัยายน  372 4,591 373 4,717 
 ตุลาคม  371 4,446 372 4,521 
 พฤศจิกายน  370 4,399 371 4,517 
 ธนัวาคม  371 4,440 372 4,605 
หมายเหตุ :  
ขอ้มูลจาก บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 
*ม.รทก. คือ เมตร ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี คือ โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการท่ี 1 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 
บริษทัถือหุน้ใน บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC) สัดส่วนร้อยละ 65  โดย BIC เป็นผูผ้ลิต

และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าจากโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ท่ีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงโดย โรงไฟฟ้า
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการท่ี 1 (BIC 1) ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ  าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต์และก าลงัผลิตไอน ้ าปริมาณ 19.6 ตันต่อชัว่โมง มี
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.   จ  านวน 90 เมกะวตัต ์ระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์และ
จ าหน่ายไฟฟ้าที่เหลือและไอน ้าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  โดย BIC 
1 เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 

นอกจากน้ี BIC อยูร่ะหว่างการพฒันาโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการที่ 2 (BIC 2) ขนาด
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าจ านวน 120 เมกะวตัตแ์ละไอน ้าปริมาณ 20 ตนัต่อชัว่โมง ตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกบั BIC 1 ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดย BIC 2 จะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ 
กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์น
วนัที่ 1 มิถุนายน 2560  ส่วนไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน ้ าปริมาณ 20 ตนัต่อชัว่โมงจะจ าหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมที่อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BIC 1 –จ าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. ประกอบไปดว้ย 

(ก) ค่าพลงังานไฟฟ้า (Capacity Payment) ก าหนดจากตน้ทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยง
ไดใ้นอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิง
พาณิชยข์นาดใหญ่รวมค่าระบบส่ง 

(ข) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ก  าหนดจากค่าเ ช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่า
ด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า ที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยง
ไดใ้นอนาคต (Long Run Avoided Energy Cost) จากการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ที่ผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Cogeneration 

(ค) ค่าการประหยดัการใช้เช้ือเพลิง (Fuel Saving) ก าหนดจากประโยชน์ที่ไดรั้บจากการประหยดั

เช้ือเพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กสามารถประหยดัไดจ้ากการผลิตพลังงานความร้อนและพลงังาน

ไฟฟ้าร่วมกนัโดยใชร้ะบบ Cogeneration 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BIC 1 –จ าหน่ายไฟฟ้าใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

โดยทั่วไปบริษทัจะก าหนดราคาค่าไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงกบัอตัราค่า
ไฟฟ้าของ กฟภ. ส าหรับกิจการขนาดใหญ่ และอาจมีส่วนลดส าหรับลูกคา้บางราย  
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รายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน ้าของ BIC 1  

สัญญาการจ าหน่ายไอน ้าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมนั้นจะมีการเจรจากบัลูกคา้แต่ละรายเช่นเดียวกนักบั
สัญญาจ าหน่ายไฟฟ้า บริษทัก  าหนดราคาไอน ้าจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเลี่ยงไดห้ากซ้ือจากบริษทั (Avoided Cost 
Basis) ราคาไอน ้ ามักจะปรับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนของดัชนีต่างๆ รวมถึงค่าก๊าซและดชันีราคา
ผูบ้ริโภคของไทย 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration นั้น บริษทัมุ่งพิจารณาท่ีรูปแบบการจ าหน่ายไฟฟ้าส่วน
ใหญ่ให ้กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าส่วนท่ีเหลือใหผู้ป้ระกอบการอื่นๆ ซ่ึงจะเป็นรูปแบบท่ีมีความมัน่คง
ในดา้นรายไดม้ากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการจ าหน่ายไฟฟ้าใหผู้ป้ระกอบการอื่นๆเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ขายเขา้
ระบบของ กฟผ. 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มารัฐบาลไดมี้การประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบ 
Firm Type ระบบ Cogeneration ขนาดก าลงัการผลิตท่ีจ าหน่ายเขา้สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวตัต์ ท  าให้มีผูพ้ฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวอยู่หลายราย โดย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration  มีสถานะดงัน้ี 

 
ด าเนินการแลว้ ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ตามระเบียบการรับซ้ือปี พ.ศ. 
2550 แลว้ แต่ยงัไม่เร่ิม

ด าเนินการ 

ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ตามระเบียบการรับซ้ือปี พ.ศ. 

2553 แลว้ แต่ยงัไม่เร่ิม
ด าเนินการ 

ยงัไม่ลงนามในสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าตามระเบียบการ

รับซ้ือปี พ.ศ. 2553 

จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ 

41 3,211 2 180 37 3,330 2 180 
หมายเหตุ :  
ขอ้มูลจาก คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

การพัฒนาโครงการใหม่ส าหรับโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) จะมีการรับซ้ือไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองโดย กฟผ. ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2563 – 2570 ดงัน้ี 
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ปี พ.ศ. โครงการ ชนิดเช้ือเพลิง ก าลงัการผลิตตามสัญญา  
(เมกะวตัต)์ 

2563 ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer, SPP) 
แบบ Cogeneration  ส่วนเพิ่มโครงการท่ี 1 

ก๊าซธรรมชาติ 90 เมกะวตัต์ 

2564 SPP  แบบ Cogeneration ส่วนเพิ่มโครงการท่ี 2 -3 ก๊าซธรรมชาติ 180 เมกะวตัต์ 
2565 SPP  แบบ Cogeneration ส่วนเพิ่มโครงการท่ี 4 -5 ก๊าซธรรมชาติ 180 เมกะวตัต์ 
2566 SPP  แบบ Cogeneration ส่วนเพิ่มโครงการท่ี 6 -7 ก๊าซธรรมชาติ 180 เมกะวตัต์ 
2567 SPP  แบบ Cogeneration ส่วนเพิ่มโครงการท่ี 8 -9 ก๊าซธรรมชาติ 180 เมกะวตัต์ 
2568 SPP  แบบ Cogeneration ส่วนเพิ่มโครงการท่ี 10 -11 ก๊าซธรรมชาติ 180 เมกะวตัต์ 
2569 SPP  แบบ Cogeneration ส่วนเพิ่มโครงการท่ี 12 -13 ก๊าซธรรมชาติ 180 เมกะวตัต์ 
2570 SPP  แบบ Cogeneration ส่วนเพิ่มโครงการท่ี 14 -15 ก๊าซธรรมชาติ 180 เมกะวตัต์ 

หมายเหตุ: 
ขอ้มูลจากแผนพฒันาก  าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงคร้ังที่ 3) จดัท าโดยกระทรวงพลงังาน 

 
บริษทัเช่ือมัน่ในศักยภาพในการแข่งขนัส าหรับการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เน่ืองจากมี

ประสบการณ์จากการไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าตามประกาศรับซ้ือในปี พ.ศ. 2550 (โรงไฟฟ้าบางปะ
อินโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1) และตามประกาศรับซ้ือในปี พ.ศ. 2553 (โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ 
โครงการ 2) นอกจากนั้นบริษัทยงัไดมี้การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเน่ืองในด้านต่างๆที่มีความส าคัญต่อ
โครงการ เช่น ความสามารถในการจดัหาเช้ือเพลิง  การเช่ือมต่อกบัจุดรับซ้ือไฟฟ้า  ลูกคา้ท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและ
ไอน ้า เป็นตน้ 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ของ BIC จะน าก๊าซธรรมชาติเขา้มาเป็นเช้ือเพลิงใน
การเผาไหม ้เพื่อท าให้เกิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคลื่อนกงัหันก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของกงัหันก๊าซ
ดงักล่าวจะหมุนให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  (Power Generator) ผลิตไฟฟ้าออกมา จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจากการเผา
ไหมใ้นเคร่ืองกงัหนัก๊าซซ่ึงมีความร้อนสูง จะผ่านไปยงัหมอ้ไอน ้ า (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”)  
ท  าใหไ้ดไ้อน ้าแรงดนัสูง (High Pressure Steam) ไปขบัเคลื่อนกงัหนัไอน ้า (Steam Turbine) การหมุนของกงัหัน
ไอน ้ากจ็ะไปหมุนขบัใหเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Power Generator) ผลิตไฟฟ้าต่อไป 

แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ของ BIC จะใช้ก๊าซธรรมชาติและน ้ าประปาเป็น
วตัถุดิบในการผลิต  โดย BIC 1 ไดท้  าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั บมจ.ปตท. เม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 2554 
ระยะเวลา 25 ปี และได้ท  าสัญญาซ้ือขายน ้ าประปา กับ บมจ.น ้ าประปาไทย เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2554
ระยะเวลา 25 ปี 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 หนา้ท่ี 16 
 

2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ีคือ  

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั 

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) 

 บริษทัถือหุน้ใน บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย BKC ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 9 ต  าบลโคกไทย 
อ  าเภอปักธงชยั จังหวดันครราชสีมา  บนพื้นท่ีประมาณ 180 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยแ์บบฟิล์มบาง 
(Thin Film) มีขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต ์และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก
มากกบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2552 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 
5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดงักล่าว กฟภ.ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 
เมกะวตัต ์ และ BKC จะไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง (หน่วย) 
เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ซ่ึง BKC ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือ
วนัที่ 10 สิงหาคม 2555 นอกจากน้ี BKC ไดด้  าเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
สิทธิในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัที่ 29 สิงหาคม 2555 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั (NRS) 

บริษทัถือหุ้นใน บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย NRS ตั้งอยู่ท่ี ต าบล
ตะเคียน อ  าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา  บนพื้นท่ีประมาณ 300 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยแ์บบ
ฟิล์มบาง (Thin Film) มีขนาดก าลงัการผลิต 6 เมกะวตัต์  โดย NRS ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากกบั กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกสัญญา  ตามสัญญาดงักล่าว กฟภ.ตกลงที่จะซ้ือพลงัไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวตัต์  และ NRS จะ
ไดรั้บ Adderในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ซ่ึง NRS ไดเ้ร่ิม
ผลิตไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2555 นอกจากน้ี NRS ไดด้  าเนินการยืน่ขอใบรับรองการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 
2555 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั (CRS) 

บริษัทถือหุ้นใน บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย CRS ตั้งอยู่ท่ี ต าบลท่า
ขา้วเปลือก อ  าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย  บนพื้นท่ีประมาณ 160 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยแ์บบ Multi-
Crystalline Cells มีขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์  โดย CRS ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิต
ไฟฟ้ารายเลก็มากกบั กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการยกเลิก
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สัญญา  ตามสัญญาดงักล่าว กฟภ.ตกลงท่ีจะซ้ือพลงัไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ และ CRS จะไดรั้บส่วน
เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์
ซ่ึง CRS ไดเ้ร่ิมผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2556 นอกจากน้ี CRS ได้ด  าเนินการยื่นขอ
ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรอง
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัที่ 11 กนัยายน 2555 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BKC NRS และ CRS ประกอบไปดว้ย 

ก. อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าที่ขายให้ กฟภ.อยู่ในระดบัแรงดัน 11-13 กิโลโวลต์  ราคาจะเป็นไปตาม
ประกาศของ กฟผ. รวมกบัค่าไฟฟ้าผนัแปรขายส่ง (Ft) 

ข. ค่าส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาท/หน่วย (กิโลวตัต์-ชัว่โมง) เป็นระยะเวลา 10 
ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. 

 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทยมีค่อนขา้งมาก ดว้ยภูมิประเทศที่อยู่ในเส้น
ศูนยสู์ตร ท าใหไ้ดรั้บพลงัแสงอาทิตยโ์ดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ ของโลก ซ่ึงการศึกษาจากขอ้มูลดาวเทียม
ประกอบการตรวจวดัภาคพื้นดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) พบว่าพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภาพดา้นพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทย ซ่ึงมีความเขม้รังสีแสงอาทิตยเ์ฉลี่ยทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูล
ต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และบางส่วนอยู่ในพื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงส่งผล
ให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยไ์ดถ้ึง 10,000 เมกะวตัต์ (ขอ้มูล: กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน) 

การผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วหลงัจากท่ีกระทรวงพลงังานมี
นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยโ์ดยใหส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าหรือ Adder ในช่วงแรกถึง 
8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี  แมว้่าในภายหลงักระทรวงพลงังานจะลด Adder ลงเหลือ 6.50 บาทต่อ
หน่วยกต็าม แต่โดยรวมแลว้กมี็ผูย้ืน่ขอ้เสนอขายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยม์ากกว่า 3,000 เมกะวตัต์ ในขณะที่
เป้าหมายการรับซ้ือตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังมีเพียง 2,000 เมกะวัตต์ ส่งผลให้
กระทรวงพลงังานตอ้งประกาศหยุดรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยต์ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 ที่ผ่านมาเพื่อ
ศึกษารูปแบบการรับซ้ือไฟฟ้าใหม่ จากเดิมที่เป็นการส่งเสริมแบบการให้ Adder เป็นรูปแบบการรับซ้ือไฟฟ้า
ตามตน้ทุนจริงหรือ Feed-in Tariff ในระยะเวลา 25 ปี ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงราคาท่ีเหมาะสม  
อยา่งไรกต็าม บริษทัเห็นว่าถา้ภาครัฐเปิดรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยร์อบใหม่ข้ึนมา บริษทัพร้อมท่ีจะเขา้
ไปลงทุน เน่ืองจากมีไดมี้การเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นพื้นท่ีและการคดัเลือกเทคโนโลยทีี่ดีมีประสิทธิภาพสูง 

จากขอ้มูลของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ณ วนัที่ 5 มกราคม 2557 สถานะภาพของโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยแ์สดงใหเ้ห็นความสนใจของผูล้งทุนจ านวนมากในธุรกิจน้ี อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก
โครงการจ านวนหน่ึงมีการยกเลิกสัญญาและยงัไม่ไดรั้บการตอบรับ จึงคาดว่าจะยงัมีโอกาสในการแข่งขัน
เพิ่มเติม 
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ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ 

(SPP) 
ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

(VSPP) 
รวม 

สถานะภาพ 
จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ 
จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ 
จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ 

 ด าเนินการเชิงพาณิชย ์(COD)  2 85 218 594 220 679 

 เซ็นสัญญาซ้ือขายไฟแลว้ ยงัไม่ COD  4 310 171 876 175 1,186 

 ตอบรับซ้ือแลว้ ยงัไม่เซ็น สัญญาซ้ือขายไฟ  - - 2 4 2 4 

 ยืน่ค  าขอแต่ยงัไม่ไดต้อบรับซ้ือ  1 41 181 991 182 1,032 

 ยกเลิกตอบรับซ้ือ  - - 10 10 10 10 

 ยกเลิกแบบค าขอ  - - 5 21 5 21 

 ยกเลิกสัญญา  - - 205 823 205 823 

รวม 7 436 792 3,319 799 3,755 
หมายเหตุ :  
ขอ้มูลจาก คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน ณ วนัที่ 5 มกราคม 2557 

 
2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จะเป็นการเปลี่ยนพลงังานแสงใหเ้ป็นไฟฟ้า   โดยการน าเซลล์
แสงอาทิตย ์(Solar Cell) มารับแสงอาทิตย ์  ซ่ึงวิธีดงักล่าวจะเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้
เป็นไฟฟ้าไดโ้ดยตรง กล่าวคือเม่ือแสงอาทิตยท์ี่เป็นคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าและมีพลงังานมากระทบกบัสารกึ่งตวัน า 
(Semi-Conductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลงังานแสงอาทิตย์  เม่ือสารกึ่งตวัน าไดรั้บแสงจากดวง
อาทิตย์  เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current)     แต่
แรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนจากเซลล์แสงอาทิตยเ์พียงเซลล์เดียวจะมีค่าต ่ามาก  การน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิง
พาณิชยจึ์งตอ้งน าเซลลห์ลายๆเซลลม์าต่อกนัแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงข้ึน เซลล์ท่ีน ามาต่อ
กนัในจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสมน้ี เรียกว่า แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) 

ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง BKC NRS และ CRS จะมีกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าเช่นเดียวกบัหลกัการท างานดงักล่าวขา้งตน้  โดยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง BKC และ NRS ติดตั้ง
แผงเซลลแ์สงอาทิตยท์ี่มีลกัษณะแบบฟิล์มบาง (Thin Film) ส่วน CRS ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มีลกัษณะ
แบบ Multi-Crystalline Cells ซ่ึงแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะท าหนา้ที่รับแสงอาทิตย ์เม่ือแสงอาทิตยต์กกระทบบน
แผงเซลลแ์สงอาทิตยด์งักล่าว  จะท าใหเ้กิดการผลิตไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ ไฟฟ้าที่ผลิ ตไดจ้ะ
เป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าต ่า   ดงันั้นจึงตอ้งน าไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัต ่าดงักล่าวไปผ่านอุปกรณ์
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต ่า   ต่อจากนั้ นไฟฟ้ากระแสสลับ

http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?typeId=&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&FuelAdderName=7&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?typeId=&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&FuelAdderName=7&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?typeId=&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&FuelAdderName=7&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?typeId=&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&FuelAdderName=7&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?typeId=&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&FuelAdderName=7&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?typeId=&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&FuelAdderName=7&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
http://www.erc.or.th/ERCSPP/ListDetail.aspx?typeId=&PowerPlantType=&EGAT=3&MEA=2&PEA=1&FuelAdderName=7&ZoneID=0&RbsID=0&Province=0&DistrictID=0&SubDistrictID=0&PlantTypeID=0&RbsPeaID=0&SubStationID=0&FeederID=0&Link=Y&Company_Personel=&FuelType=&FuelTypeCat=&FuelDetail=&UtilizationID=&TypeContract=
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แรงดนัไฟฟ้าต ่าดงักล่าวจึงถูกส่งผ่านไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้า  เพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าโดยแปลงเป็นแรงดนัไฟฟ้า
ใหสู้งข้ึน หลงัจากนั้นจึงถูกส่งผ่านไปยงัสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชต่้อไป 

แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

แหล่งพลงังานที่ส าคญัที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง BKC NRS และ 
CRS คือแสงอาทิตย ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดม้าจากธรรมชาติ ไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย  อย่างไรก็ตาม แมว้่าแสงอาทิตยจ์ะ
เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่และเป็นพลังงานที่สะอาด  แต่การน ามาใช้ก็มีขอ้จ ากัดอยู่บ้าง  
เน่ืองจากแสงอาทิตยมี์เฉพาะในตอนกลางวนั  ตลอดจนความเขม้ของแสงอาทิตยก์มี็ความเขม้ไม่แน่นอน ข้ึนอยู่
กบัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา 

ดงันั้น ก่อนที่ BKC NRS และ CRS จะตดัสินใจเลือกท าเลหรือสถานท่ีท่ีจะเป็นท่ีตั้ งของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว  ไดมี้การศึกษาแลว้ว่า บริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงจะมีปริมาณความเขม้
ของแสงอาทิตยท์ี่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง BKC ตั้งอยู่ท่ี Latitude  14.7 
N และ Longitude 102.0 E พบว่ามีค่าพลงังานการแผ่รังสีเฉลี่ยเท่ากบั 17.62 เมกะจูล/ตร.ม./วนั  ซ่ึงเพียง
พอที่จะออกแบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด  8 เมกะวตัตไ์ด ้  

ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง NRS ตั้งอยู่ท่ี Latitude  15 N และ Longitude 101 E พบว่า
มีค่าพลงังานการแผ่รังสีซ่ึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับ 19.00 เมกะจูล/ตร.ม./วนั ซ่ึงเพียงพอที่จะ
ออกแบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด  6 เมกะวตัตไ์ด  ้

ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง CRS ตั้งอยู่ท่ี Latitude 20.17 N และ Longitude 100.02 E 
พบว่ามีค่าพลงังานการแผ่รังสีซ่ึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ฉลี่ยเท่ากบั 16.97  เมกะจูล/ตร.ม./วนั ซ่ึงเพียงพอที่จะ
ออกแบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด  8 เมกะวตัตไ์ด ้

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

กฟผ. เป็นผูรั้บผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของทั้งประเทศ 
โดยมีแหล่งผลิต คือโรงไฟฟ้าต่างๆของ กฟผ.เอง รวมกบัรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตเอกชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและประเทศมาเลเซีย   หลงัจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่ผูซ้ื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) และลูกคา้ตรง (โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่ก  าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้งน้ี กฟผ. จะท าการส่งพลงังาน
ไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ โดย กฟน . และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบจ าหน่าย (Distribution) 
และการขายปลีก (Retail) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป โดยรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ท่ีจุดเช่ือมต่อ และส่งเขา้สถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อ
กระจายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

2.4.1 ก าลังการผลิตของประเทศ 

ก าลงัการผลิตรวมของระบบ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2556 แบ่งตามประเภทของโรงไฟฟ้ามีดงัน้ี  
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ประเภทโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต (เมกะวตัต)์ ร้อยละ 
ก าลงัผลิตของ กฟผ. 15,010 45 
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 12,742 38 
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 3,525 10 
ซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ 2,405 7 

รวม 33,681 100 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2556 

ก าลงัการผลิตรวมของระบบ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2556 แบ่งตามประเภทของเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี  

ประเภทเช้ือเพลิง จ านวนหน่วยผลิต 
(กิกะวตัต ์ชัว่โมง) 

ร้อยละ 

ก๊าซธรรมชาติ 100,385 67 
ถ่านหิน 29,954 20 
ซ้ือไฟจากต่างประเทศ 11,206 7 
พลงัน ้า 4,697 3 
น ้ามนั 1,134 1 
อื่นๆ 2,972 2 

หมายเหต:ุ ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2556 

2.4.2 ความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ 

 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด เป็นปริมาณไฟฟ้าท่ีผูบ้ริโภคใชร้วมกนัทั้งระบบสูงสุด ณ วนัใดวนัหน่ึง
ของแต่ละปี และ จ านวนหน่วยท่ีผลิต คือ จ านวนหน่วยรวมท่ีโรงไฟฟ้าทั้งหมดผลิตในรอบระยะเวลาหน่ึง ค่าทั้ ง
สองข้ึนอยูก่บั สภาวะอากาศ ช่วงเวลาท่ีใชไ้ฟฟ้า จ านวนของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ ช่วงปี พ.ศ. 2552 
จนถึง 2556 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดและจ านวนหน่วยท่ีผลิต มีค่าดงัน้ี 
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หมายเหตุ ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 
 

ปี พ.ศ. 

ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด จ านวนหน่วยที่ผลิต 

เมกะวตัต์ 
เพิ่มข้ึน 

ลา้นหน่วย 
เพิ่มข้ึน 

เมกะวตัต์ % ลา้นหน่วย % 
2552 22,045 -523 -2.32% 148,372 64 0.04% 
2553 24,010 1,965 8.91% 163,660 15,288 10.30% 
2554 23,900 -110 -0.45% 162,343 -1,317 0.80% 
2555 26,121 2,221 9.29% 173,250 10,907 6.72% 
2556 26,598 477 1.83% 173,457 207 0.12% 

หมายเหตุ ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

 

2.4.3 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  (Thailand Power Development Plan) 

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010)  ครอบคลุมแผนการพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2573 จัดท าโดยกระทรวงพลงังานซ่ึงไดมี้การปรับปรุงรวม 3 คร้ัง เรียกว่า PDP 2010 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3  

 ในการปรับปรุงคร้ังท่ี 1 เน่ืองจากความตอ้งการไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะนั้น มีค่าสูงกว่าที่พยากรณ์ไว้
ในการจัดท า แผน PDP 2010 ประกอบกบัโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน (IPP) มีปัญหาในการก่อสร้าง ตอ้งเลื่อน
ก าหนดขนาดเคร่ืองเขา้ระบบออกไปจึงมีการเร่งโครงการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เร็วข้ึน และมีการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) เพิ่มข้ึน แผน PDP 2010 ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ได้รับอนุมัติจาก ครม. เม่ือวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2553 

ลา้นหน่วย เมกะวตัต ์

148,372 

163,660 162,343 
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จ านวนหน่วยที่ผลิต (หน่วย) ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวตัต)์ 
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 ในปี 2554 เกิดเหตุการณ์ภัยภิบติัสึนามิที่ประเทศญ่ีปุ่ นมีผลต่อโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะไดอิชิ  (Fukushima 
Daiichi) ท  าใหมี้ผลต่อความเช่ือมัน่และการยอมรับเกี่ยวกบัโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  กระทรวงพลงังาน
จึงเสนอให้มีการเลื่อนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป 3 ปี เพื่อทบทวนมาตรการดา้นความปลอดภยั การ
เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย ด้านก ากบัดูแลและด้านการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสีย แผน  PDP 2010 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ไดรั้บอนุมติัจาก ครม. เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2554 

 การปรับปรุงแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยคร้ังท่ี 3 นั้น ไดมี้การปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาล โดยจดัท าแผนอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อลดระดบัการใชพ้ลงังานต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมลงร้อยละ 
25 ภายใน 20 ปี และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก โดยจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนข้ึนและพลงังานทางเลือก อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี แผน PDP 2010 ปรับปรุงคร้ังท่ี 3 
ไดรั้บอนุมติัจาก ครม. เม่ือวนัที่ 19 มิถุนายน 2555 

 ทั้งน้ีในแผน PDP 2010 ปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ไดมี้การประมาณการความตอ้งไฟฟ้าสูงสุดและก าลงัการผลิต
ติดตั้งของทั้งระบบในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2573 ไวด้งัน้ี 

 

 
หมายเหตุ: 
ขอ้มูลจากแผนพฒันาก  าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงคร้ังที่ 3) จากการประมาณการณ์ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศในปี พ.ศ. 2557 จะ
อยูท่ี่ 28,790 เมกะวตัต ์และก  าลงัผลิตติดตั้งจะอยูท่ี ่39,542 เมกะวตัต ์โดยมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละปี โดยในปี 2573  ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดจะอยูท่ี ่52,256 
เมกะวตัต ์และก  าลงัผลิตติดตั้งจะอยูท่ี่ 70,686 เมกะวตัต ์
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2.5 การไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตาม
บตัรส่งเสริมการลงทุน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
 BKC NRS CRS BIC 1 

บตัรส่งเสริมเลขที่ 1089(1)/2555 1300(1)/2554 2071(1)/2554 1565(2)/2554 
ลงวนัที่ 23 มกราคม 

2555 
11 มีนาคม    
2554 

30 สิงหาคม 
2554 

18 พฤษภาคม 
2554 

ประเภทกิจการ กิจการ
สาธารณูปโภค
และบริการ
พื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภค
และบริการ
พื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภค
และบริการ
พื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภค
และบริการ
พื้นฐาน 

1. ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวที่ เ ป็น
ช่า งฝี มือหรือผู ้ช  านาญการ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรไดต้ามจ านวนและก าหนด
ระยะเวลา เท่าที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร 

ไดรั้บอนุมติั 
 
 

ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั 

2. ไดรั้บอนุญาตใหถ้ือกรรมสิทธ์ิในที่ดินได้
ตามจ านวนที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร 

ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต ไม่มี 

3. ไดรั้บการยกเวน้ / ลดหย่อน อากรขาเข้า
ส าหรับเคร่ืองจักร ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้

ภายในวนัที่ 23 
กรกฎาคม 2557) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้

ภายในวนัที่ 11 
กนัยายน 2556) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้

ภายในวนัที่ 28 
กุมภาพนัธ์ 
2557) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้

ภายในวนัที่ 18 
พฤศจิกายน 

2556) 
4. สิทธิประโยชน์ ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ที่ได้รับ
จากการประกอบกิจการที่ ได้รับการ
ส่งเสริม 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี  
(ไม่เกิน 4,934  
ลา้นบาท) 

5. ระยะเวลาที่สามารถน าผลขาดทุนใน
ระยะเวลาที่ไดรั้บการส่งเสริมไปหักออก
จากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลา
ที่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้

5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 

6. ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม ไปรวมเพื่อ

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 
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 BKC NRS CRS BIC 1 
เสียภาษีเงินได ้

7. ไดรั้บการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิ ที่ไดจ้ากการลงทุนใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ 

5 ปี 
(นบัจากวนัที่พน้
ก  าหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 
(นบัจากวนัที่พน้
ก  าหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 
(นบัจากวนัที่พน้
ก  าหนดในขอ้ 6) 

ไม่มี 

8. ใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน ้าประปา 
จ านวนสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิม
มีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ) 

10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิม
มีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ) 

10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิม
มีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ) 

ไม่มี 

9. ใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้าง
ส่ิงอ  านวยความสะดวก 

ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน 

ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน 

ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน 

ไม่มี 

10 ไดรั้บอนุญาตให้น าหรือส่งเงินออกนอก
ราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต ไม่มี 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ ทั้งในระดบัของ Holding Company 
และในส่วนธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทั      ภิบาลและบริหาร
ความเส่ียงเม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2556 และไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงจดัท าแผนการ
บริหารความเส่ียง ตลอดจนประเมินและติดตามความเส่ียงต่างๆผ่านคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากทุกสายงาน 
โดยรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ ความเส่ียงส าคญัและแนวทางการบริหาร
ความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท 

การลงทุนของบริษทัที่ด  าเนินธุรกิจ Holding Company โดยทัว่ไปจะมีทั้งลกัษณะท่ีเป็นผูริ้เร่ิมด าเนินการพฒันา
โครงการเองตั้งแต่ตน้ (Greenfield) หรือเป็นการลงทุนในกิจการที่ด  าเนินโครงการอยู่แลว้ (Brownfield  หรือ Acquisition)   
ซ่ึงการลงทุนทั้งสองแบบดงักล่าวต่างกมี็ปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจและ
ปัจจยัเส่ียงจากตวัโครงการเอง ส าหรับโครงการประเภท Greenfield ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากก่อสร้างไม่แลว้เสร็จหรือความ
เส่ียงจากการก่อสร้างล่าชา้ท าใหต้น้ทุนโครงการเพิ่มสูงข้ึน และส าหรับโครงการประเภท Brownfield ไดแ้ก่ ความเส่ียงจาก
การด าเนินธุรกิจและการบริหารจดัการตน้ทุน ซ่ึงลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าว 

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการคดัเลือกโครงการเพื่อลงทุน จึงไดมี้การก าหนดนโยบายการ
ลงทุนในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ชดัเจนเพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับ
ได ้และมีผลตอบแทนทางธุรกิจที่เหมาะสม และฝ่ายบริหารตอ้งน าเสนอขอ้มูลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั อีก
ทั้งตอ้งติดตามประเมินผลตอบแทนของโครงการต่างๆในระยะยาวดว้ย (ดูขอ้มูลเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนไดใ้นหัวขอ้ 4 
ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ)  

ทั้งน้ี เม่ือมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแลว้ บริษทัไดก้  าหนดกลไกในการก ากบัและดูแลบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการที่เขา้ไปลงทุน (Control Policy)ไวอ้ย่างชดัเจน โดยบริษทัแต่งตั้งตวัแทนเพื่อไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ ซ่ึงบริษทัไดก้  าหนดกรอบอ านาจ
ในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอยา่งชดัเจน อีกทั้งบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะตอ้งรายงานฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก  าหนดไว้อย่างสม ่าเสมอเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตร
มาส อีกทั้งบริษทัยอ่ยจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลต่อบริษทัในกรณีที่จะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงตอ้งรายงานความคืบหน้า
ของโครงการที่เข้าลงทุนดว้ย นอกจากนั้ นฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัจะร่วมกับบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในว่ามีความรัดกุมและมีการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ท าให้บริษทัสามารถติดตามฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการที่บริษทัลงทุนไปแลว้ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด เพื่อเป็นการลดและบริหารความเส่ียงจาก
การลงทุนดงักล่าว  
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2. ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 

บริษทัด าเนินธุรกิจเป็น Holding Company  คือลงทุนในกิจการอื่นโดยไม่มีการประกอบธุรกิจหลกัของตนเอง 
และมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลที่ไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 3 แห่งคือ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) บริษทั 
บางเขนชัย จ ากดั (BKC) และบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากัด (BIC)  และบริษัทร่วมอีก 2 แห่งคือ บริษัท 
นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั (NRS) และบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั (CRS) ดงันั้นการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมยอ่มมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทัในรูปของรายไดเ้งินปันผลที่บริษทัจะไดรั้บ ปัจจัย
ความเส่ียงดงัต่อไปน้ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมได ้

2.1 ความเส่ียงด้านวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

วตัถุดิบส าหรับการผลิตไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคญัต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าแต่ละโรง ซ่ึงจะมีผลต่อความสามารถในการสร้างรายได ้ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าและโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทิตย ์วตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าไม่มีตน้ทุน แต่มีความผนัผวนในระดบัหน่ึง ส่วนวตัถุดิบในการผลิตของ
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration มีเช้ือเพลิงซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33.35 ของตน้ทุนขายทั้งหมดตามงบการเงินรวมในปี 
2556 ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงในการไดม้าซ่ึงเช้ือเพลิงและความเส่ียงดา้นราคาซ่ึงกระทบต่อตน้ทุนดว้ย  

โรงไฟฟ้าพลังน ้า 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 เป็นเข่ือนท่ีผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้าซ่ึงด  าเนินการโดยบริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 
และถือหุน้ใหญ่โดยบริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ดงันั้นน ้ าจึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตไฟฟ้า   
โดยแหล่งที่มาของน ้าท่ีส าคญัในล าน ้างึมมาจากปริมาณน ้าฝนซ่ึงตกในบริเวณพื้นท่ีรับน ้ า (Catchment Area) แต่มี
ขอ้จ ากดัอยูบ่า้งเน่ืองจากปริมาณน ้าฝนในแต่ละช่วงเวลานั้นมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ไดข้ึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา ความเส่ียงของการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบในการผลิตหรือน ้ าไดรั้บการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจากการออกแบบโครงสร้างอ่างเก็บน ้ าและเข่ือนให้เหมาะสม การเจรจา
ขอ้ตกลงต่างๆในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าใหค้รอบคลุมความเส่ียงอย่างเป็นธรรมซ่ึงรวมถึงการตกลงโครงสร้างราคา
ค่าไฟและแนวทางการซ้ือขายไฟฟ้าให้จัดการความเส่ียงของน ้ าไดอ้ย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกบัคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่าย เช่น ในกรณีโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ผลิตพลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy หรือ PE) ไดค้่าเฉลี่ยต ่า
กว่า 8 ชัว่โมงต่อวนัในแต่ละเดือนหรือมีค่าเฉลี่ยต ่ากว่า 10 ชัว่โมงต่อวนัในแต่ละปี โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตอ้ง
จ่ายค่าปรับให้กับ กฟผ. ในอัตราร้อยละ  23.7 ของค่าไฟฟ้า PE คูณด้วยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดต้  ่ากว่า เกณฑ ์
อยา่งไรกดี็ในการออกแบบสร้างเข่ือนเพื่อผลิตไฟฟ้าและก่อนท่ีจะท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. นั้น   โรงไฟฟ้า
พลงัน ้า น ้างึม 2 ไดท้  าการศึกษาถึงปริมาณน ้าในล าน ้างึมท่ีไหลเขา้สู่บริเวณท่ีจะเป็นแหล่งรับน ้ าของเข่ือนน ้ างึม 2 
ที่เกิดข้ึนจริงยอ้นหลงั 50 ปีแลว้น าไปค านวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า หลงัจากนั้นจึงก  าหนดปริมาณ
ไฟฟ้าตามเป้าหมายท่ีจะจ าหน่ายให้แก่ กฟผ.ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้สู่เข่ือนน ้ างึม 2 มี
ปริมาณเฉลี่ยปีละ 6,304 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (โดยมีปริมาณสูงสุดเท่ากบั 9,513 ลา้นลูกบาศก์เมตรในปี 2524 และ
ต ่าสุดที่ 3,947 ลา้นลูกบาศกเ์มตรในปี 2535) ซ่ึงเพียงพอที่จะน าไปใชผ้ลิตไฟฟ้าตามที่ก  าหนดไว ้อย่างไรก็ตามใน
กรณีท่ีมีปริมาณน ้าในเข่ือนนอ้ยจนกระทัง่ส่งผลใหโ้รงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2  ผลิตไฟฟ้าไดต้  ่ากว่าขอ้ก  าหนดตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า อาจพิจารณาท่ีจะประกาศใหปี้นั้นๆเป็นปีแลง้ (Draught Year) ได ้ซ่ึงตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
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ก าหนดใหส้ามารถประกาศปีแลง้ได ้2 คร้ังตลอดอายุสัญญา โดยในระหว่างปีแลง้ดงักล่าว จะไม่มีค่าปรับที่ เกิด
จากการผลิตไฟฟ้าไดต้  ่ากว่าเกณฑแ์ต่อยา่งใด 

นอกจากนั้ น หากในปีใดมีปริมาณน ้ าไหลเขา้เข่ือนมากจนท าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากเกินกว่า
ปริมาณเป้าหมายที่ 2,310 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง (ลา้นหน่วย) โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2  สามารถยกยอดปริมาณ
ไฟฟ้าส่วนที่เกินดงักล่าวไปรับรู้เป็นรายไดส้ าหรับปีท่ีมีปริมาณน ้ าน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ท่าปริมาณ
เป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นผลท าใหร้ายไดมี้ความมัน่คงแมป้ริมาณน ้าจะมีความผนัผวนก็ตาม โดยปริมาณเป้าหมายน้ีไม่
เกี่ยวขอ้งกบัจ านวนชัว่โมงเฉลี่ยในการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ และไม่มีค่าปรับแมจ้ะไม่สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าไดต้ามปริมาณเป้าหมาย เน่ืองจากเป็นเพียงกรอบประมาณการของแต่ละปีเท่านั้น ดงัจะเห็นไดจ้าก
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในปี  2554  แมว้่าโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2  จะเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรกให้แก่ กฟผ. 
ในวนัที่ 26 มีนาคม 2554 แต่ปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้เข่ือนน ้ างึม 2  มีปริมาณมาก ท าให้สามารถผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. สูงกว่าปริมาณไฟฟ้าตามเป้าหมาย โดยมีไฟฟ้าที่สามารถบนัทึกเป็นไฟฟ้าส ารองเพื่อน ามาใช้
ในอนาคตเท่ากบั 346.89 ลา้นหน่วย   ต่อมาในปี 2555 แมว้่าปริมาณน ้าท่ีไหลเขา้เข่ือนจะมีปริมาณลดน้อยลงกว่า
ปี 2554 ซ่ึงท าให้ผลิตไฟฟ้าไดต้  ่ากว่าปริมาณไฟฟ้าตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอยู่เท่ากับ 
241.03 ลา้นหน่วย   จึงน าไฟฟ้าส ารองดงักล่าวส่วนหน่ึงจ านวน 241.03 ลา้นหน่วยมาใชเ้พื่อชดเชยส่วนที่ต  ่ากว่า
ไฟฟ้าตามเป้าหมายได ้และในปี 2556 โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2  สามารถเพิ่มปริมาณไฟฟ้าส ารองอีก 99.12 ลา้น
หน่วยส าหรับ ส่งผลให ้ณ ส้ินปี 2556 มีปริมาณไฟฟ้าส ารองทั้งส้ิน 204.98 ลา้นหน่วย ทั้งน้ี กลไกของการบนัทึก
และการใชไ้ปของไฟฟ้าส ารองดงักล่าว  สามารถลดความเส่ียงเกี่ยวกบัความผนัผวนของรายไดใ้นระหว่ างปีที่มี
ปริมาณน ้ามากและปีท่ีมีปริมาณน ้านอ้ยได ้    

โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 
หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจดัหาเช้ือเพลิงใหไ้ด ้จะท าให้โรงไฟฟ้า
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน ้าได ้จนอาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้ าได ้
จนตอ้งซ้ือไฟฟ้าส ารองมาขายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นการทดแทน บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ  ากัด ได้เล็งเห็นความส าคัญของความมัน่คงด้านเช้ือเพลิงจึงไดจ้ัดท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ
ระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพานิชย ์กบั บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) (ปตท.)โดยมีขอ้ก  าหนดให ้
ปตท. ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีก  าหนดในสัญญาได ้นอกจากนั้น บริษทั โก
ลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (GPSC) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ ปตท. ยงัถือหุ้นในบริษทับางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ากัด จึงเช่ือว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวจะช่วยลดความเส่ียงด้านเช้ือเพลิงได้อีกดว้ย ส าหรับราคา
เช้ือเพลิงซ่ึงมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนนั้น ดว้ยโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ขายให้ กฟผ. ซ่ึงปรับตวัตามการผนัผวนของ
ราคาเช้ือเพลิง (Pass-through) ท าใหค้วามเส่ียงดา้นราคาเช้ือเพลิงลดลง  
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โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

พลงัแสงอาทิตยเ์ป็นวตัถุดิบทีมี่ความส าคญัต่อการผลิตไฟฟ้าของบริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) บริษทั 
นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั (NRS) และบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั (CRS) ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
เน่ืองจากค่าความเขม้แสงส่งผลโดยตรงต่อรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ดงันั้น ในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์จึงได้ค  านึงถึงค่าความเข้มแสงที่เหมาะสมไว้แล้วโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน  NASA และ 
Meteonorm software ของบริษทั Meteotest ประกอบการเลือกท่ีตั้งโครงการและมีการติดตามวดัค่าความเขม้แสง
อย่างสม ่าเสมอเพื่อประเมินความพอเพียงของแสงอาทิตย ์ นอกจากนั้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.)  เป็นลกัษณะ non-firm ท  าใหไ้ม่มีค่าปรับหากโรงไฟฟ้าเหล่าน้ีไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้น่ืองจาก
ความผนัผวนของแสงอาทิตย ์  

2.2 ความเส่ียงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 

ความเส่ียงท่ีอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าไม่พร้อมใชง้านนอกเหนือจากการขาดแคลนวตัถุดิบอาจเกิดไดจ้าก
หลายสาเหตุ เช่น เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าระเบิด แผงโซลาร์เส่ือมสภาพ กงัหันน ้ าช ารุด เป็นต้น ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าต ่าลงหรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงกั รวมถึงยงัอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่โรงไฟฟ้าและเป็นอนัตรายต่อบุคลากร ซ่ึงจะส่งผลให้รายได้ลดลงและมีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ท่ีเสียหายเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ีหากมีการหยุดผลิตไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการหยุดท่ีอยู่นอกเหนือจากบ ารุงรักษา
ตามปกติโดยไม่มีการแจ้งให้ผู ้ซ้ือไฟฟ้าทราบล่วงหน้าก่อนอาจตอ้งเสียค่าปรับ ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการ
บริหารจัดการและมีนโยบายแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัอย่างสม ่าเสมอดว้ยบุคลากรมืออาชีพ รวมไปถึง
มาตรการต่างๆ ดงัน้ี 

โรงไฟฟ้าพลังน ้า 

เน่ืองจากการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าจ  าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรที่มีประสบการณ์และความช านาญ
เป็นอยา่งมาก เพราะโรงไฟฟ้าพลงัน ้ามีมูลค่าการลงทุนที่สูง  นอกจากจะตอ้งควบคุมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพและความมัน่คงของไฟฟ้าแลว้  ยงัตอ้งมีการบริหารจัดการปริมาณน ้ าในอ่าง
เก็บน ้ าเหนือเข่ือน เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้ได้ทั้ งปริมาณ คุณภาพ และ
เสถียรภาพของไฟฟ้าตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. อีกดว้ย    ซ่ึงหากการบริหารจดัการปริมาณน ้ าใน
เข่ือนหรือการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆมีความผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะส่งผลเสียหายต่อเขื่อน เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง  และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 
2 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2  มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์บริหารโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเป็น
ผูบ้ริหารโรงไฟฟ้า นอกจากนั้นยงัไดท้  าสัญญาว่าจา้งบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั (ราช-ลาว)ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เป็นผู ้ให้บริการตามสัญญาเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าตลอดอายสุัญญาสัมปทานและตามสัญญาว่าจา้งบ ารุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าอายสุัญญา 7 ปี  โดย ราช-ลาว
ไดท้  าสัญญาจา้ง กฟผ. เพื่อใหบ้ริการในงานทางดา้นเทคนิคท่ีส าคญับางส่วน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อโรงไฟฟ้าพลงั
น ้า น ้างึม 2 อยา่งมากเน่ืองจาก กฟผ.  เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการเขื่อนผลิตไฟฟ้ามาเป็นระยะยาวนานกว่า 45 ปี ประกอบกบั กฟผ. ยงัเป็น
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ผูรั้บซ้ือไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 แต่เพียงผูเ้ดียว     ดงันั้น จึงเช่ือว่าการท า
สัญญาว่าจ้าง ราช-ลาว เป็นประโยชน์ต่อโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ให้สามารถผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าไดต้าม
เง่ือนไขท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในส่วนของแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 
น ้างึม 2 มีแผนการบ ารุงรักษา Partial Overhaul และ Major Overhaul ทุก 7 ปีและ 14 ปีตามล าดบั นอกจากนั้น ยงั
มีการว่าจา้งท่ีปรึกษาอิสระเพื่อวดัประสิทธิภาพและความมัน่คงดา้นต่างๆของเข่ือนและโรงไฟฟ้า อีกทั้งบริษทัยงั
ติดตามรายงานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใชง้านของโรงไฟฟ้าอีกดว้ย 

โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดว้่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ดา้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อปฏิบัติการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา โดยมีก  าหนดการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่ผูผ้ลิตก าหนดไว ้ นอกจากนั้นบริษทัยงัมี spare part ที่ส าคญัเพื่อใชใ้นการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของ
โรงไฟฟ้าเพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการสั่งซ้ือช้ินส่วนส าคญัต่างๆ นอกจากนั้นบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั ยงัว่าจา้งบริษทั จีอี เพาเวอร์แอนดว์อเตอร์ จ ากดัซ่ึงเป็นผูมี้ความสามารถและความเช่ียวชาญทางเทคนิค เป็น
ผูใ้หบ้ริการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองกงัหนัก๊าซ และไดท้  าสัญญาเพื่อเช่าเคร่ืองกงัหันก๊าซส ารองในกรณีที่
เคร่ืองหลกัตอ้งส่งไปซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อไม่ใหเ้กิดการสูญเสียรายได ้ 

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

บริษัท บางเขนชัย จ ากัด ว่าจ้างบริษัท เอ็นซิส จ ากดั เป็นผู ้เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย ์ในขณะที่บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั และบริษทั เชียงรายโซล่าร์ จ  ากดั ไดว้่าจา้ง บริษทั    แอส
ซีเซ่ โฟโตโวลไทคา (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงทั้งสองบริษทัมีประสบการณ์และความช านาญเกี่ยวกบัการบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยมีแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ใน
สภาพพร้อมท างานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกนัประสิทธิภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้าตามสัญญาดว้ย 
นอกจากนั้นอุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าไดมี้การรับประกนัจากผูผ้ลิตอยา่งเหมาะสม  

2.3 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม แผ่นดินไหว โรงไฟฟ้าท่ีบริษทัลงทุนทุกโรงไดมี้
บริหารจัดการความเส่ียงดงักล่าวจากการเลือกสถานท่ีตั้ งโรงไฟฟ้าให้มีความเส่ียงน้อยท่ีสุด ประกอบกบัการ
ออกแบบโรงไฟฟ้าใหร้องรับภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ตั้งอยูบ่นแผ่นเปลือกโลก
ที่มีประวติัการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดไม่เกิน 5.8 ริคเตอร์สเกล  ในขณะท่ีเข่ือนน ้างึม 2 ไดถู้กออกแบบให้สามารถ
รองรับภยัธรรมชาติจากแผ่นดินไหวไดถ้ึง 8 ริคเตอร์สเกล นอกจากน้ียงัมีระบบป้องกนัน ้ าลน้เข่ือนดว้ยการติดตั้ง
ช่องทางระบายน ้ าลน้ (Spill Way) ขนาด 3 ช่องทางแต่ละช่องทางมีขนาดกวา้ง 15 เมตร สูง 16.7 เมตร สามารถ
ระบายน ้าไดสู้งสุดเท่ากบั 6,756 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที     ดงันั้นจึงเช่ือว่าความแขง็แรงของโครงสร้างตวัเข่ือนจะ
สามารถรองรับภยัธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและช่องทางระบายน ้ าท่ีไดจ้ัดเตรียมไวมี้ความเพียงพอท่ีจะรองรับ
ปริมาณน ้าลน้เข่ือนไดเ้ป็นอย่างดี  โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์ั้งสามแห่งสร้างบนท่ีดอนซ่ึงมีโอกาสเกิดน ้ าท่วม
ค่อนขา้งนอ้ย โดยไม่ไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมคร้ังใหญ่ท่ีเกิดเม่ือปี 2554 ที่ผ่านมา ส าหรับบริษทั บางปะอิน โค
เจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาซ่ึงเป็นบริเวณที่ราบลุ่มและมีความเส่ียงดา้นน ้ าท่วม ทาง
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดก้่อสร้างเขื่อนคอนกรีตลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยมีความสูง 6 เมตรเหนือ
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ระดบัน ้าทะเล ซ่ึงสูงกว่าระดบัน ้าท่วมคร้ังใหญ่ในปี 2554 จึงท าให้มัน่ใจไดว้่าจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วม
อีก 

นอกจากนั้น บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดยงัไดท้  าสัญญาประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนต่อสินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property 
Damage) การหยดุชะงกัของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหายที่เกิดกบั
บุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย  

3. ความเส่ียงทางการเงิน 

3.1 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัมีความเส่ียงที่งบการเงินรวมของบริษทัจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐและเงิน
บาท โดยตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบักฟผ.  ไฟฟ้าหลกั  (Primary Energy) ที่โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ผลิตและ
จ าหน่ายใหแ้ก่ กฟผ.จะมีอตัราค่าไฟฟ้าส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ   โดยในปี 2555 และ ปี 2556 ที่ผ่าน
มาโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 มีรายไดท้ี่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเท่ากบั 54.89 ลา้นดอลลาร์สหรัฐและ 54.90 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดบั 

ดงันั้นหากอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจะกระทบต่อ
รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 โดยหากเงินบาทมีค่าน้อยลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (Thai Baht 
Depreciation) กจ็ะท าใหร้ายไดส่้วนที่ไดรั้บเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเม่ือแปลงเป็นเงินบาทมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน  
แต่ในทางกลบักนัหากหากเงินบาทมีค่าเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ (Thai Baht Appreciation) ก็จะท าให้
รายไดส่้วนที่ไดรั้บเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเม่ือแปลงเป็นเงินบาทมีมูลค่าลดลง 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2  มีการกู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐและมีค่าใชจ่้ายที่ส าคญัที่ต้องช าระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกนั โดยในปี 2555 และ 
2556 ท่ีผ่านมาโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2  มีรายได ้ ค่าใชจ่้ายและการช าระคืนเงินตน้จากเงินกูย้มืระยะยาวดว้ยสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ ดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ปี 5222 ปี 5222 

รายได้   
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 98.45 54.90 
รายจ่าย   
- ช าระคืนเงินตน้ 0..7 9.00 
- ดอกเบ้ียจ่าย 9.55 4.83 
- Royalty Fee 7.59 1.87 
สุทธิ 84.84 39.20 
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ดว้ยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2  ท่ีมีทั้งรายไดท่ี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
และในขณะเดียวกนักมี็รายการที่ตอ้งจ่ายช าระดว้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเช่นเดียวกนั    ท  าใหก้ารด าเนินธุรกิจมี
การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Natural Hedge)  

 นอกจากนั้นเน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้ างึม 2  ไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
จ านวน 180 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2   โดย
มีก  าหนดทยอยช าระคืนเงินตน้ในงวดแรกในเดือนมีนาคม 2555 และประมาณการว่าจะทยอยช าระคืนเงินตน้จน
หมดภายในปี 2565   ดงันั้นในช่วงระยะเวลาท่ียงัช าระคืนเงินตน้ไม่ครบ  หากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
มีค่าเปลี่ยนแปลงไปกจ็ะส่งผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2  โดยหากเป็นกรณีที่ค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนกจ็ะเกิดรายการก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึน หรือ หากเป็นกรณีค่าเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง กจ็ะเกิดรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึน   

ทั้งน้ี ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนที่มีต่อรายการเงินกูย้ืมระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีต่องบ
การเงินของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2  ในปี 2555 และคร่ึงปีแรกของปี 2556 เท่ากบั 135.62 ลา้นบาทและ 54.13 
ลา้นบาทตามล าดบั อยา่งไรกต็ามนบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้มา โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2  ไดเ้ร่ิมใช้
การบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนอัน
เกี่ยวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยูใ่นสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยก าหนดให้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกูย้ืมระยะยาวใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ดว้ยหลกัการของการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่งผลใหส้ามารถลดความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี่ยนได ้โดยส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือที่ใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านก าไร
ขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียงมี
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

3.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  มีเงินกูย้ืมจ านวน 24,194.08 
ลา้นบาท ซ่ึงทั้งหมดมีดอกเบ้ียแบบลอยตวั ดงันั้น หากอตัราดอกเบ้ีย มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัก็จะ
ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินบริษทัและบริษทัย่อยได้ อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การบริหาร
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียดว้ยการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอย่างสม ่าเสมอและ
บริหารจดัการ ปรับปรุงตน้ทุนทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นจะพิจารณาด าเนินการท าสัญญาป้องกนัความ
เส่ียงอยา่งความเหมาะสมตามสภาพตลาด 

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25  

บริษทัมีผูถ้ือหุน้ใหญ่คือ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั น ้ าประปาไทย จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูถ้ือหุน้ร้อยละ 31.8 และร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดตามล าดบั จึงอาจท าใหผู้ถ้ือหุน้ใหญ่
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ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิคดัคา้นหรือไม่อนุมติัการลงมติในการประชุมผูถ้ือหุน้ในเร่ืองต่างๆที่ขอ้บงัคบับริษทัหรือ
กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้อยา่งไรกต็าม บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. น ้ าประปาไทย ในฐานะผู ้
ถือหุน้ของบริษทัยอ่มมีจุดประสงคใ์หบ้ริษทัด าเนินกิจการในเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุ้น
ทุกฝ่ายในระยะยาว ส าหรับกรณีรายการท่ีเกี่ยวโยงกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่นั้นการอนุมติัรายการจะตอ้งเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ นอกจากนั้ นบริษัทยงัมี
โครงสร้างการจดัการที่ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่านซ่ึงเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็น
กลาง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกลไกท่ีช่วยเพิ่มการตรวจสอบไดอ้ีกดว้ย 

ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 

เน่ืองจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี  จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ และถือหุน้ในบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้    แมจ้ะถือไดว้่าบริษทัมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุน้เกินกึ่งหน่ึงกต็าม  แต่บริษทัก็ยงั
ไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงไดท้ั้งหมด   เน่ืองจากการท ารายการบางประเภทที่จะตอ้งไดรั้บเสียงสนับสนุน
จากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซ้ือหรือ
รับโอนกิจการอื่น  การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด เป็นตน้  

อยา่งไรกต็าม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบของคณะกรรมการและผูมี้อ  านาจลงนาม
ผูกพนับริษทัตลอดจนกลไกในการก ากบัและควบคุม จะเห็นไดว้่าบริษทัสามารถควบคุมเสียงขา้งมากในที่ประชุม
คณะกรรมการและที่ประชุมผู ้ถือหุ้นได้  และแม้ว่าในการท ารายการที่ส าคญับางรายการจะต้องไดรั้บเสียง
สนบัสนุนจากผูถ้ือหุน้กลุ่มอื่น   ทั้งจากในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถ้ือหุน้กต็าม    บริษทัเช่ือว่า หาก
เป็นการอนุมติัรายการที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจแลว้ กจ็ะไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากผูถ้ือหุน้กลุ่มอื่น  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1  เงินลงทุน      

บริษทัประกอบธุรกิจดา้นการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายไฟฟ้า   ดงันั้นสินทรัพยข์องบริษทั จึงเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมรวมจ านวน 10 

บริษทั  ซ่ึงไดแ้ก่   

1) บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ("SEAN") และ SEAN ถือหุน้ในบริษทั  

     ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั (" NN2") ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 

2) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ("BIC")  

3) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ("BKC")    

4) บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั ("NRS")     

5) บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั ("CRS") 

6) บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ ("CKPS")     

7) บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ ("ALP")     

8) บริษทั วิส โซลิส จ ากดั ("VSL")     

9) บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั ("SLP")     

10) บริษทั เฮลิออส พาวเอร์ จ ากดั ("HLP")  

    

  ทั้งน้ี บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั  ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

  

เงินลงทุน
ในบริษทั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

เรียกช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การลงทุน 
แต่ละบริษทั 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี
วิธีราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

SEAN ลงทุนและใหค้  าปรึกษาและบริการอื่นที่
เกี่ยวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้าทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ โดย 
SEAN ถือหุน้ใน NN2 ในสัดส่วนร้อย
ละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้ ซ่ึง NN2 ผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงัน ้า  

6,606.75 
  

6,606.75  56 9,249.45  
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เงินลงทุน
ในบริษทั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

เรียกช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การลงทุน 
แต่ละบริษทั 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี
วิธีราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

BIC ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

1,370.00 1,370.00 65 1,305.56  
 

BKC ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 234.25   234.25  100    527.06 
  

NRS ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 221.50   188.43  30      85.39  

CRS ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 291.75   277.21  30    107.55  

CKPS ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

1.00  1.00  100 1.00 
  

ALP ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

1.00  0.25  100           0.25  

VSL ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

1.00  0.25  100 0.25  

SLP ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

1.00          0.25  100 0.25  

HLP ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

1.00  0.25  100 0.25 
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4.2 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทและบริษัทย่อย    

    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ดงั

รายละเอียดดงัน้ี    

4.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน    

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิตาม
บญัชี (ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

NN2 สปป.ลาว 26,458.46 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 

 

4.2.2 ทิ่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ล าดบั รายการ  มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้นบาท)  

1 ที่ดิน                  261.08  

2 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์                  701.33  

3 โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration               4,656.35  

         4 ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร                  158.18  

5 วสัดุทดแทน                  120.97  

6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า                    17.51  

7 เคร่ืองมือและอุปกรณ์                      6.81  

8 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน                    24.85  

9 ยานพาหนะ                    38.86  

10 งานระหว่างก่อสร้าง                      7.26 

 รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                5,993.21 

 
*หมายเหตุ* มูลค่าสุทธิ คือมูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

     ทั้งน้ี รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามที่ไดแ้สดงไวข้า้งตน้สามารถแสดงรายละเอียดจ าแนกตาม

ประเภทของสินทรัพยแ์ละจ าแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี  

 

 

 

    



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ท่ี 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 หนา้ท่ี 36 
 

4.2.2.1 ที่ดิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มูลค่าตามบญัชีของที่ดินตามงบการเงินรวมบริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BKC อ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา  
(จ านวน 547 แปลง) 

95.98 เป็นเจา้ของ ที่ดินจ านวน 205 แปลงซ่ึงมี
พื้นท่ีประมาณ 180 ไร่ และ
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 ประมาณ 
762.70 ลา้นบาท ไดน้ าไป
จดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อ
ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือซ่ึง
ไดรั้บจากธนาคาร 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
ต  าบลคลองจิก  
อ าเภอบางปะอิน  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

159.33 เป็นเจา้ของ ไดน้ าไปจดจ านองไวก้บั
ธนาคารเพื่อค  ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือซ่ึงไดรั้บจาก
ธนาคาร 

BIC จงัหวดัปทุมธานี 5.77 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 261.08   
 

4.2.2.2 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มูลคา่สุทธิตามบญัชีของโรงไฟฟ้าพลงั

แสงอาทิตยต์ามงบการเงินรวมบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BKC จงัหวดันครราชสีมา 701.33 เป็นเจา้ของ 
ค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 

รวม 701.33   
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4.2.2.3 โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโรงไฟฟ้า

ระบบ Cogeneration ตามงบการเงินรวมบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 4,656.35 เป็นเจา้ของ 
ค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 

รวม 4,656.35   
 

4.2.2.4 ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มูลค่าสุทธิตามบญัชีของ

ส่วนปรับปรุงและเคร่ืองจกัรตามงบการเงินรวมบริษทัและบริษทัย่อยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 158.18 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 158.18   

 

4.2.2.5 วสัดุทดแทน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มูลค่าสุทธิตามบญัชีของวสัดุทดแทนตามงบการเงิน

รวมบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 120.97 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 120.97   

 

4.2.2.6 ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุง

สินทรัพยเ์ช่าตามงบการเงินรวมบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

SEAN เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 
20 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 

2.11 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
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บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

NN2 เลขที ่ 215 ถนนลานชา้ง บา้น
เชียงยนื เมืองจนัทบุรี เขต
ก าแพงนคร แขวงเวียงจนัทน ์
สปป.ลาว 

14.80 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 
17 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 

0.60 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 17.51  

 

4.2.2.7 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ตามงบการเงินรวมบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 6.81 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 6.81   

 

4.2.2.8 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มูลค่าสุทธิตามบญัชีของ

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานตามงบการเงินรวมบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 2.50 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร 1.99 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

NN2 สปป. ลาว 16.64 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BKC กรุงเทพมหานคร 0.13 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

และกรุงเทพฯ 
3.59 เป็นเจา้ของ 

 
ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 24.85   
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4.2.2.9 ยานพาหนะ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มูลค่าสุทธิตามบญัชีของยานพาหนะตามงบการเงิน

รวมบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร 15.91 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

NN2 สปป. ลาว 22.92 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  0.03 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 38.86   
 

4.2.2.10 งานระหว่างก่อสร้าง  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มูลค่าสุทธิตามบญัชีของงานระหว่างก่อสร้าง

ตามงบการเงินรวมบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพฯ 7.26 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 7.26   
    

4.3 สัญญาส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ       

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญาส าคญัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทัโดยมี

รายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี         

4.3.1. สัญญาเช่าระยะยาว   

ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พื้นท่ี ค่าเช่า/ค่าบริการ อาย ุ
สัญญา 

เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

SEAN  CK  สัญญาเช่าพื้นท่ีและ 
ใหบ้ริการเคร่ืองปรับอากาศ
และส่ิงอ  านวยความสะดวก  
อาคารส านกังานวิริยะถาวร  
ชั้นท่ี 20 

468.91 ตาราง 
เมตร 

187,564.00 บาทต่อเดือน  3 ปี  1-ต.ค.-56  30-ก.ย.-59  

NN2 กรมทรัพยสิ์น
ของกระทรวง
การเงิน 

สัญญาเช่าสถานที่ท  าการ
ส านกังาน  

 2,106   ตาราง
เมตร 

1/51,051.26 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อปี 

25 ปี  1-ม.ค.-52 31-ธ.ค.-76 
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ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พื้นท่ี ค่าเช่า/ค่าบริการ อาย ุ
สัญญา 

เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

BIC CK สัญญาเช่าพื้นท่ีและ
ใหบ้ริการเคร่ืองปรับอากาศ
และส่ิงอ  านวยความสะดวก 
อาคารส านกังานวิริยะถาวร 
ชั้นท่ี 17 

140.91 ตาราง
เมตร 

- ค่าเช่า  
 18,036.48  บาทต่อดือน 
- ค่าบริการ  
 27,054.72  บาทต่อเดือน 

3 ปี 17-ต.ค.-54 16-ต.ค.-57 

BIC ที่ดินบางปะอิน สัญญาเช่าพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมทัว่ไป 

13 ไร่ 3 งาน
10.47 ตาราง
วา 

206,642.61 บาทต่อเดือน  3 ปี 1-มิ.ย.-54 31-พ.ค.-57 

BIC ที่ดินบางปะอิน ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการ
ก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน การ
บริการรักษาและซ่อมบ ารุง
ระบบท่อ(แนวท่อก๊าซ
ธรรมชาติ) 

1 ไร่ 3 งาน 
12.5 ตารางวา 

2/,3/199,500.00 บาทต่อปี 3 ปี 3-พ.ค.-54 31-ธ.ค.-56 

BIC ที่ดินบางปะอิน ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี (ปักเสา
ไฟฟ้า 115 kv. , 22 kv. 9-3-
52.5 ไร่  และ วางท่อไอน ้า 
0-0-50.25 ไร่) 

10 ไร่ 2.75 
ตารางวา 

2/,3/1,120,770.00  บาทต่อ ปี 3 ปี 1-ก.ค.-55 31-ธ.ค.-57 

BIC การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อกิจการ
ก๊าซหรือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

17,925 ตาราง
เมตร 

4/4,284,075.00  บาทต่อปี 3 ปี 1-มิ.ย.-55 31-พ.ค.-58 

หมายเหตุ   
1.ค่าเช่าคิดเป็นรายปี โดยค่าเช่าส านกังานในปี 2552  ซ่ึงเป็นปีแรกเท่ากบั 43,305 ดอลลาร์สหรัฐ และปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ทุก  3 ปี โดยเร่ิมปรับ
ค่าเช่าคร้ังแรกในปี 2553   

2. ค่าเช่าคิดเป็นรายปี โดยค่าเช่าในปีสัญญาท่ี1-3 มีอตัราตอบแทน 112,000 บาทต่อไร่ต่อปี และปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ทุก 3 ปี ทั้งน้ี คู่สัญญา
สามารถต่อสัญญาไดอี้ก 9 คร้ัง  คร้ังละ 3 ปี 

3. ปีสัญญา หมายถึงระยะเวลา 12  เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม-31 ธันวาคม ของทุกปี ส าหรับปีสัญญาแรก หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วนัเร่ิมตน้
สัญญา ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม ของปีท่ีเร่ิมสัญญาซ่ึงใหถื้อว่าเป็น 1 ปีสัญญา 

4. ค่าเช่าคิดเป็นรายปี โดยค่าเช่าท่ีดินตั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย.2555 ถึงวนัท่ี 31 พ.ค.2556 เท่ากบั 4,158,600 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย. 2556 ถึงวนัท่ี 31 
พ.ค. 2558 เท่ากบั 4,248,075 บาท  
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           4.3.2 ประกันภัย   

ผูเ้อาประกนั ผูรั้บประกนั ประเภทกรมธรรม์ ทุนประกนั ระยะเวลา
ประกนัภยั 

NN2 และ/
หรือ SEAN  

Liberty 
International 
Underwriters 

กรมธรรมก์ารประกนั
ความรับผิดต่อบุคคล 
ภายนอก 

50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเม่ือใดกต็ามที่เกิด
ความรับผิดต่อสาธารณะ 

16 ก.พ. 2556 - 
16 ก.พ. 2557 

NN2 และ/
หรือ SEAN 
และ/หรือ ผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง  

Allianz General 
Laos 

กรมธรรมป์ระกนั
ความรับผิดต่อ
ทรัพยสิ์น  
การช ารุดเสียหายของ
เคร่ืองจกัร และการ
หยดุชะงกัทางธุรกิจ 

1) ประกนัความรับผิดต่อทรัพยสิ์น และการ
ช ารุดเสียหายของเคร่ืองจกัรรวมมูลค่า 
24,335 ลา้นบาท 
2) การหยดุชะงกัทางธุรกิจ มูลค่า 5,660 ลา้น
บาท 

16 ก.พ. 2556 - 
16 ก.พ. 2557 

BKC 
 

บริษทั กรุงเทพ
ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

กรมธรรมป์ระกนั
ความเส่ียงภยั
ทรัพยสิ์น 

1) ประกนัภยัทรัพยสิ์นมูลค่า   710 ลา้นบาท 
2) การประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั มูลค่า 136 
ลา้นบาท 

20 ก.ค. 2556 - 
20 ก.ค. 2557 

BIC 
 

บริษทั ทิพย
ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 55% ,   
บริษทั เมืองไทย
ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 45% 

การประกนัภยัความ
รับผิดต่อ
บุคคลภายนอก 
(ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยั
จ าตอ้งรับผิดตาม
กฎหมาย) 

1) การประกนัภยัความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก วงเงินจ ากดัความรับผิดที่ 10 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ และไม่
จ ากดัจ านวนคร้ังตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภยั 
2)  การประกนัภยัความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกอนัเน่ืองมากจากมลภาวะเป็น
พิษ วงเงินจ ากดัความรับผิดที่ 10 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเหตุการณ์ และไม่จ ากดั
จ านวนคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
3)  การประกนัภยัความรับผิดต่อตวั
ผลิตภณัฑ ์วงเงินจ ากดัความรับผิดที่ 10 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหตุการณ์ และไม่จ ากดั
จ านวนคร้ังตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
รวมวงเงินจ ากดัความรับผิดทั้งส้ินภายใต ้
1)+2)+3) ทั้งกรมธรรมไ์ม่เกินวงเงินจ ากดั
ความรับผิดที่ 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
เหตุการณ์ 

28 มิ.ย.2556 – 
27 มิ.ย.2557 
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ผูเ้อาประกนั ผูรั้บประกนั ประเภทกรมธรรม์ ทุนประกนั ระยะเวลา
ประกนัภยั 

BIC 
 

บริษทั ทิพย
ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 55%  ,  
บริษทั เมืองไทย
ประกนัภยั จ ากดั
(มหาชน)  45% 

การประกนัความเส่ียง
ภยัทุกชนิดของ
ทรัพยสิ์น รวมถึงการ
ประกนั ภยัเคร่ืองจกัร
หยดุชะงกั 

4,485 ลา้นบาท 28 มิ.ย.2556 – 
27 มิ.ย.2557 

BIC 
 

 การประกนัภยัธุรกิจ
หยดุชะงกั 

592 ลา้นบาท 
 

28 มิ.ย.2556 – 
27 มิ.ย.2557 

 

4.4    นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน 

          บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานประเภท

ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั

และบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษทัจะลงทุนในโครงการที่คาดว่าจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนของโครงการ ( IRR) ร้อยละ 10 – 15 รวมทั้ง

โครงการท่ีใหผ้ลตอบแทนทางการเงินอื่นซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

ส าหรับการลงทุนในโครงการอื่นท่ีบริษทัซ้ือมาจากผูท่ี้พฒันาโครงการนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าว

ท่ีบริษทัจะไดรั้บนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษทั

ซ้ือมาเป็นปัจจยัส าคญั โดยการลงทุนของบริษทัท่ีผ่านมาจะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ

ร้อยละ 7-10  

2. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้และมีคู่สัญญาที่มีความน่าเช่ือถือ 

3. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาการจดัหาเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียบร้อย
 แลว้ อีกทั้งการจดัหาเช้ือเพลิงดงักล่าวจะตอ้งจัดหาไดอ้ย่างเพียงพอส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดอายุ
 สัญญาของโครงการดว้ย 

4. บริษทัจะลงทุนในโครงการที่สามารถจัดหาอุปกรณ์หลกัและอะไหล่ต่างๆไดใ้นอตัราตน้ทุนที่สมเหตุสมผล 
 และสามารถจดัใหมี้การบ ารุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

5. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

6. บริษทัจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการด้วยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสมกบั
 ศกัยภาพของบริษทั 
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7. ในกรณีที่เป็นโครงการที่บริษทัจะตอ้งร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอื่น  บริษทัจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศกัยภาพ
 และผูร่้วมลงทุนในโครงการดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่งานสอดคลอ้งกัน 

ทั้ งน้ี บริษัทมีนโยบายในการควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร  ตลอดจนส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็น

กรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้และตามขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้(ถา้มี)    โดยกรรมการซ่ึงท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัมี

หนา้ที่ออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ือ

หุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัไว้ ซ่ึงบริษทัไดก้  าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอย่างชดัเจน และ

ตัวแทนเหล่านั้ นจะต้องมารายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทเหล่านั้ นทุกเดือนในการประชุม

คณะกรรมการบริหารของบริษทั เพื่อให้บริษทัสามารถติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการที่บริษทัได้

ลงทุนไปแลว้อยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ีบริษทัไดก้  าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารใน

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยคณะกรรมการและผู ้บริหารที่ไดรั้บการแต่งตั้งสามารถใชดุ้ลยพินิจและออกเสียงในการ

ประชุมของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดใ้นเร่ืองการบริหารจดัการทัว่ไป แต่ในกรณีเร่ืองส าคญัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

จะใชดุ้ลยพินิจของตนมิได ้จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั

เสียก่อน โดยเร่ืองส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี  การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทย่อยตาม

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั  การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษัทยอ่ยตามประกาศ

การไดม้าจ าหน่ายไป  การกระท าใดๆที่ท  าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยไม่ว่าทอดใดๆลดลงร้อยละ10 ของ

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย  และการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ.วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษทั บริษทัย่อยและบริษัทร่วมไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม รวมถึงไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1   ข้อมูล บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) หรือ  
บมจ. ซีเค พาวเวอร์ ช่ือภาษาองักฤษ “CK POWER Public 
Company Limited” และช่ือท่ีใชส้ าหรับการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์คือ “CKP” 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโฮลด้ิง คอมปานี (Holding Company)  
ถือหุ้นในบริษทัต่าง ๆ ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 
หมวดธุรกิจ พลงังานและสาธารณูปโภค 
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 1,100 ลา้นหุน้ เรียกช าระแลว้  

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,500 ลา้นบาท 
มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้ 5 บาทต่อหุน้ 
วนัเสนอขายหุน้ออกใหม่ 
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

18 กรกฎาคม 2556 

ขอ้จ ากดัการถือหุน้ต่างดา้ว ร้อยละ 49 
ร้อยละของการถือหุน้ของ 
ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย (% Free Float) 

ร้อยละ 20 
(ข้อมูล  ณ วันปิดการจอง ซ้ือและช าระ เ งินค่ า หุ้น  12 
กรกฎาคม 2556) 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท/์โทรสาร 02-691-9720-2/ 02-691-9723 
เวบ็ไซตบ์ริษทั www.ckpower.co.th 
คณะกรรมการบริษทั directors@ckpower.co.th 
เลขานุการบริษทั compliance@ckpower.co.th 
ส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ ir@ckpower.co.th 
  
  
ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02-264-7777 โทรสาร 02-264-0789 

http://www.ckpower.co.th/
mailto:directors@ckpower.co.th
mailto:compliance@ckpower.co.th
mailto:ir@ckpower.co.th
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นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 
โทรศพัท ์02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 

  
6.1.2 ข้อมูลบริษัทย่อยของบริษัท 

 บริษทัเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 9 บริษทั ไดแ้ก่   

บริษทั/ท่ีตั้งส านกังาน ประเภทธุรกิจ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ลา้น
บาท) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้
ต่อหุน้ 
(บาท) 

ทุน 
ช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 

(ถือทางออ้ม*) 
(ร้อยละ) 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”)  
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 อาคาร
วิริยะถาวร 
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  
แ ข ว ง ดิ น แ ด ง  เ ข ต ดิ น แ ด ง 
กรุงเทพมหานคร 

ลงทุนและพฒันาโครงการ
เขื่อนไฟฟ้า     น ้างึม 2 

6,607 10 6,607 56 

บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั (“NN2”) 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 215 ถนน
ลา้นชา้ง  
บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี  
นครหลวงวียงจนัทน์  
สปป.ลาว 

ผลิต จ าหน่าย ซ้ือ ขาย ไฟฟ้า
ภายในและภายนอกประเทศ 

8,809 10 8,809 42* 
(SEAN ถือหุน้
ทางตรงใน NN2 
สัดส่วนร้อยละ 

75) 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั (“BIC”) ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร 

ผลิต จ าหน่าย พลงัไฟฟ้า 
และพลงังานอื่นทุกประเภท 
โรงไฟฟ้าตั้งอยูใ่นบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
จงัหวดัระนครศรีอยธุยา 

1,370 10 1,370 65 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 

ผลิต จ าหน่าย ไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าตั้งอยูท่ี่ต  าบลโคก
ไทย อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา 

234 100 234 100 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ ขอ้ท่ี 6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 หนา้ท่ี 47 
 

บริษทั/ท่ีตั้งส านกังาน ประเภทธุรกิจ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ลา้น
บาท) 

มูลค่า 
ที่ตราไว้
ต่อหุน้ 
(บาท) 

ทุน 
ช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 

(ถือทางออ้ม*) 
(ร้อยละ) 

กรุงเทพมหานคร 

บริษทั ซีเคพี โซลา่ร์ จ  ากดั ส านกังาน
ใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 อาคารวิริยะ
ถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 

พัฒน า ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า
ประเภทต่างๆ 

1 100 1 100 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 อาคาร
วิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

พัฒน า ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า
ประเภทต่างๆ 

1 100 0.25 100 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 อาคาร
วิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

พัฒน า ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า
ประเภทต่างๆ 

1 100 0.25 100 

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 อาคาร
วิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

พัฒน า ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า
ประเภทต่างๆ 

1 100 0.25 100 

บริษทั วิส โซลิส จ ากดั  
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 อาคาร
วิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวิ นิจฉัย 
แ ข ว ง ดิ น แ ด ง  เ ข ต ดิ น แ ด ง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

พัฒน า ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า
ประเภทต่างๆ 

1 100 0.25 100 
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 6.1.3 ข้อมูลบริษัทร่วมของบริษัทฯ 

 บริษทัฯ เขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทั้งส้ิน 2 บริษทั ไดแ้ก่ 

บริษทั/ท่ีตั้งส านกังาน ประเภทธุรกิจ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ลา้น
บาท) 

มูลค่าที่
ตราไวต่้อ

หุน้ 
(บาท) 

ทุน 
ช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 

 

บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั 
(“NRS”)  ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
23/56 อาคารสรชยั ชั้น 17 ซอย
สุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท แขวงคลอง
ตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ผ ลิ ต ซ้ื อ ข า ย ไ ฟ ฟ้ า  
โ ร ง ไฟ ฟ้ า ตั้ ง อ ยู่ ท่ี  90-91 
ต าบลตะเคียน อ  า เภอด่าน
ขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

221.5 100 188.42 30 
(เป็นการร่วมทุน

กบั  
บริษทั ซอนนี
ดิกซ์ ไทยแลนด ์

วนั จ ากดั) 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั 
(“CRS”) ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
23/56 อาคารสรชยั ชั้น 17 ซอย
สุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท แขวงคลอง
ตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ผ ลิ ต ซ้ื อ ข า ย ไ ฟ ฟ้ า  
โรงไฟฟ้าตั้ งอยู่ท่ี  249-250 
หมู่ที่ 6 ต  าบลท่าขา้วเปลือก 
อ  า เ ภ อ แ ม่ จั น  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

291.75 100 277.21 30 
(เป็นการร่วมทุน

กบั บริษทั 
ซอนนีดิกซ์ ไทย
แลนด ์ทู จ  ากดั) 

 

 6.2 ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่พบว่ามีขอ้มูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมี
นยัส าคญั 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(1)   ทุนจดทะเบียน : 5,500 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 5,500 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
    หุน้สามญัจ านวน 1,100 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท  
(2) บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอื่นนอกจากหุน้สามญั  

 7.2 ผู้ถือหุ้น 
 (1) รายช่ือผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทั 

 (ก)  กลุ่มผูถ้ือหุน้ที่ถือหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบริษทั ขอ้มูลจากแบบรายงานผลการขาย
หุน้ (แบบ 81-1-IPO) ณ วนัปิดการจองซ้ือและช าระเงินค่าซ้ือหุ้น วนัท่ี 12 กรกฎาคม 
2556       

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 349,600,000 31.78 

2 บริษทั น ้าประปาไทย จ ากดั (มหาชน) 275,000,001 25.00 

3 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 255,399,999 23.22 

4 บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 7,247,000 0.66 

5 บริษทั ไฮกรีตโปรดกัส์ แอนด ์เทคโนโลยี ่ 5,000,000 0.45 

6 บริษทั ไฮสตีล โปรดกัส์ จ ากดั 5,000,000 0.45 

7 Foreign Institution by KT ZMICO Securities Co., Ltd. 3,433,000 0.31 

8 บริษทั เบสท ์แพลน เทคโนโลย ีจ ากดั 3,000,000 0.27 

9 บริษทั ไพรเวท อินเตอร์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 2,475,000 0.23 

10 นายวชัระ อนุตรวฒันกุล 2,240,000 0.20 

รวม 908,395,000 82.58 
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 (ข) กลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
 การ จดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั   

  ล  าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 349,600,000 31.78 

  2 บริษทั น ้าประปาไทย จ ากดั (มหาชน) 275,000,001 25.00 

  3 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 255,399,999 23.21 

รวม 880,000,000 80.00 

หมายเหตุ :  

บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุน้ 10 ล  าดบัแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น            เม่ือวนัที่ 19 
กนัยายน 2556 ประกอบดว้ย 

  ล  าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั มหาศิริ สยาม จ ากดั 332,109,625 20.10 

  2 บริษทั ช.การช่าง โฮลด้ิง จ ากดั 171,216,127 10.36 

  3 บริษทั ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ ากดั 91,071,427 5.51 

  4 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 38,000,000 2.30 

  5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 34,871,248 2.11 

  6 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 33,692,656 2.04 

  7 นายก าพล วิระเทพสุภรณ์ 21,000,000 1.27 

  8 บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั 17,692,500 1.07 

  9 บริษทั ไฮสตีล โปรดกัส์ จ ากดั 17,417,400 1.05 

 10 นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 16,325,851 0.99 

รวม 773,396,834 46.80 
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บริษทั น ้าประปาไทย จ ากดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุน้ 10 ล  าดบัแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน           เม่ือวนัที่ 13 
กนัยายน 2556 ประกอบดว้ย 

 ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,036,500,000 25.98 

  2 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 807,650,000 20.24 

  3 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 759,877,400 19.04 

  4 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 166,768,900 4.18 

  5 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 146,065,293 3.66 

  6 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 73,895,000 1.85 

  7 นายมิน เธียรวร 71,000,000 1.78 

  8 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 64,816,624 1.62 

  9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 61,872,738 1.55 

 10 AIA COMPANY LIMITED – AIA D-PLUS 59,800,000 1.50 

รวม 3,248,245,955 81.40 

 
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุ้น 10 ล  าดบัแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เม่ือวนัที่ 12 
กนัยายน 2556 ประกอบดว้ย 

 ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 116,669,550 15.15 

  2 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 71,555,363 9.29 

  3 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 56,556,600 7.35 

  4 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 55,295,390 7.18 

  5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 38,500,550 5.00 

  6 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 38,351,800 4.98 

  7 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 20,122,729 2.61 

  8 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 16,109,685 2.09 

  9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 12,193,900 1.58 

 10 นายมิน เธียรวร 11,600,000 1.51 

รวม 436,955,567 56.74 
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  (2) รายช่ือผูถ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบธุรกิจหลกั 

   (ก) บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 369,977,999 56.00 

  2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 220,225,000 33.33 

  3 บริษทั พี.ที. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์อิริเกชัน่ จ  ากดั 35,236,000 5.33 

  4 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 35,236.000 5.33 

  5 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.00 

รวม 660,675,000 100.00 

 (ข) บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั (“NN2”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (บาท) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  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 

   (ค) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 89,049,998 65.00 

  2 บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ย ีจ ากดั 34,250,001 25.00 

  3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 10,960,000 8.00 

  4 นางนภาพร ภู่วุฒิกุล 2,740,000 2.00 

  5 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.00 

รวม 137,000,000 100.00 

(ง) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,342,498 100.00 

  2 นายณรงค ์แสงสุริยะ 1 0.00 

  3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 

รวม 2,342,500 100.00 
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(จ) บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 

  2 นายวิบูลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 

  3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 

  4 นางสาวสุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

 (ฉ) บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 

  2 นายวิบูลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 

  3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 

  4 นางสาวสุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

(ช) บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 

  2 นายวิบูลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 

  3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 

  4 นางสาวสุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

   (ซ) บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 

  2 นายวิบูลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 

  3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 

  4 นางสาวสุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 
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   (ฌ) บริษทั วิส โซลิส จ ากดั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

  1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 

  2 นายวิบูลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 

  3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 

  4 นางสาวสุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

 

  (3) ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้รายใหญ่ (Shareholders’ agreement) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่      ในเร่ืองที่
มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั    

 7.3 การออกหลักทรัพย์ 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไม่มีการออกหลกัทรัพยอ์ื่น  

  7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  7.4.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะบริษทัและหลงัหักส ารองตามกฎหมาย 
ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีก  าหนดไวข้า้งตน้ข้ึนอยู่กบั
ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน  
การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืม 
และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัเห็นสมควร 

7.4.2 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (“SEAN”) 

SEAN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ SEAN และหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย ทั้งน้ีอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีก  าหนดไวข้า้งตน้
ข้ึนอยูก่บั ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุน
หมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามท่ีก  าหนดไวใ้น
สัญญาเงินกูย้มื และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือ
ผูถ้ือหุน้ของ SEAN เห็นสมควร 
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7.4.3 บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด (“NN2”) 

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ NN2 และหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย ทั้งน้ีอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีก  าหนดไวข้า้งตน้
ข้ึนอยูก่บั ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุน
หมุนเวียน  การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและและปัจจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งใน
การบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผูถ้ือหุ้นของ NN2 เห็นสมควรและขอ้จ ากดั
ตามที่ก  าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้มื โดยเง่ือนไขตามสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวไดร้ะบุว่า NN2 
จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดก้ต่็อเม่ือส ารองเงินในบญัชีต่างๆไดค้รบถว้น  ดงัน้ี 
1.1 Operating Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับจ่ายช าระค่าใชจ่้าย 
  ด าเนินงานระยะเวลา 3 เดือน 
1.2 Accrual Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับการจ่ายช าระเงินตน้ 
  และดอกเบ้ียในงวดถดัไป 
1.3 Debt Service Reserve Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวเ้ป็นจ านวน 
  เท่ากบัเงินตน้และดอกเบ้ียในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 
1.4 PPA Bond Drawings Sub-Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับกรณี 
  ที่บริษทัไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขของ PPA 
 ทั้งน้ี เงินสดคงเหลือภายหลงัจากการส ารองเงินในบญัชีต่างๆ ตามขอ้ 1 ขา้งตน้แลว้  
เงินสดคงเหลือดงักล่าวแบ่งออกเป็นสองส่วน  โดยส่วนที่หน่ึงสัดส่วนร้อยละ  20 ของ
เงินสดคงเหลือ น าไปช าระคืนเงินตน้ก่อนก าหนด (Mandatory Prepayment) ใหก้บัเจา้หน้ี 
ส่วนที่สองสัดส่วนร้อยละ 80 ของเงินสดคงเหลือ  NN2 สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
และการด ารงอตัราส่วน DSCR ตอ้งไม่ต  ่ากว่า 1.10 เท่า และภายหลงัจากการจ่ายเงินปัน
ผล อตัราส่วนดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากว่า 1.05 เท่า 

   7.4.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BKC 

BKC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BKC และหลงัหักส ารองตาม
กฎหมาย ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก  าหนดไวข้า้งตน้
ข้ึนอยูก่บั ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุน
หมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและข้อจ ากัดตามที่ก  าหนดไวใ้น
สัญญาเงินกูย้มื และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือ
ผูถ้ือหุน้ของ BKC เห็นสมควร 
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   7.4.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BIC 

BIC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ BIC และหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีก  าหนดไวข้า้งตน้
ข้ึนอยูก่บั ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุน
หมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามท่ีก  าหนดไวใ้น
สัญญาเงินกูย้มื และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือ
ผูถ้ือหุน้ของ BIC เห็นสมควร 
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 8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ไดแ้ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท       
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น      
ที่ชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ้ือหุ้น 
โดยจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารที่ชดัเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได ้ 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั มีกรรมการทั้งส้ิน 12 คน ประกอบดว้ย 
- กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 5 คน  
- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน  
- กรรมการอิสระ 4 คน 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัที่ไดรั้บ 

การแต่งตั้ง 

จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/ 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั 

(กรรมการอิสระ) 

23 สิงหาคม 2555 

 

7/8 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์1 - กรรมการบริษทั 

- ประธานกรรมการบริหาร 

  (กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

3 มิถุนายน 2554 7/8 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ - กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (กรรมการอิสระ) 

23 สิงหาคม 2555 

 

7/8 

นายณรงค ์แสงสุริยะ1 - กรรมการบริษทั 

- ประธานกรรมการบรรษทั          

  ภิบาลและบริหารความเส่ียง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

 

26 กนัยายน 2554 8/8 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัที่ไดรั้บ 

การแต่งตั้ง 

จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/ 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล - กรรมการบริษทั 

- ประธานกรรมการสรรหา 

  และก าหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบรรษทัภิบาล 

  และบริหารความเส่ียง 

  (กรรมการอิสระ) 

23 สิงหาคม 2555 

 

8/8 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ1 กรรมการบริษทั 

(กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

3 มิถุนายน 2554 8/8 

นายประเวศ อิงคดาภา - กรรมการบริษทั 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและก าหนด  

  ค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ) 

8 พฤศจิกายน 2555 

 

8/8 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

ก ร ร มก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก า หน ด

ค่าตอบแทน 

(กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

24 มิถุนายน 2554 

 

8/8 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

26 กนัยายน 2554 

 

7/8 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์1 กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

3 มิถุนายน 2554 5/8 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัดิ์ 2 กรรมการบริษทั 

(1 มกราคม-25 กุมภาพนัธ์ 2556) 

23 สิงหาคม 2556 

ถึง  

3/8 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัที่ไดรั้บ 

การแต่งตั้ง 

จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/ 

จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

(กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

นายอลัวิน จี2 กรรมการบริษทั 

(26 กุมภาพนัธ์ – ปัจจุบนั) 

(กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

26 กุมภาพนัธ์ 2556 5/8 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบรรษทัภิบาล 

และบริหารความเส่ียง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานุการบริษทั 

(กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

23 สิงหาคม 2555 

 

8/8 

หมายเหตุ:   

1 มติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2556 เม่ือวนัที่ 21 มีนาคม 2556 มีมติแต่งต ั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย  ์นายณรงค์    แสงสุริยะ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกจิ และ นาย
ธนวฒัน์    ตรีวิศวเวทย ์กรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง 

2  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 1/2556 (หลงัจดทะเบียนแปรสภาพ)  เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2556 มีมติแต่งต ั้ง นายอลัวิน จี เป็นกรรมการแทน นายค าผยุ จีรา
ระร่ืนศกัด์ิ ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัในวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2556 

3 รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

 

กรรมการอิสระ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวนัที่ 23 สิงหาคม 2555 ได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนดนิยามส าหรับ
กรรมการอิสระใหต้รงกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และฉบบัที่ได้มีการแกไ้ข รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ /หรือระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง พร้อม
พิจารณาคุณสมบติั ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้นอื่น ๆ เพื่อคดัเลือกบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ ซ่ึงบริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด และ
จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ท่ีเกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ง   

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
บุคคลที่จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ือหุ้นซ่ึง
เป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2556 (ก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพ) เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2556 ได้
พิจารณาอนุมติัใหก้รรมการอิสระของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัต่อไปภายหลังจากที่บริษทัได้
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัแลว้ 
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กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั 

1.  นายประเสริฐ มริตตนะพร และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญั 
ของบริษทั หรือ 

2.  นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบันายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
หรือ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายอลัวิน จี หรือ     นายสมโพธิ ศรีภูมิ หรือ นาย
ธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
การแต่งตั้ง การลาออก และการพน้จากต าแหน่งกรรมการ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งและขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการโดยมีจ านวน
ไม่นอ้ยกว่า 5 คน ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ในกรณี
ที่ต  าแหน่งว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ตอ้งออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู ้เลือกผู ้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมคร้ังถดัไปดว้ยคะแนนเสียงสามในส่ีของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดย
บุคคลที่เขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ใน
การประชุมสามญัประจ าปี   ทุกคร้ัง กรรมการจะออกจากต าแหน่งในอตัราหน่ึงในสาม หากจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ใหต้รงเป็น   สามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกในจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และหากกรรมการคนใดจะลาออกจาก
บริษทัใหย้ืน่หนงัสือลาออก โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียดตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. จดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษทั โดยบริษทัควรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นรวมทั้งวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่า
ระยะเวลาที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะ เม่ือมีการ
พิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่มีนยัส าคญั รายการที่มีนยัส าคญัควรรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั การขยายโครงการ
ลงทุนการพิจารณาและอนุมติัเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์ การก าหนดระดบั
อ  านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษทั เป็นตน้  

3. จดัใหมี้ระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที่มีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ
จดัเกบ็เอกสารที่ท  าใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลไดใ้นภายหลงั มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จัดให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษัทให้มีความถูกตอ้ง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 
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5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน และ
งบประมาณที่ก  าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก  ากบัดูแลให้บริษทั รวมถึงบริษทัย่อยและ
บริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่ส าคญั หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุน
กบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่เขา้ไปลงทุนกบับริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ไดแ้ก่  

7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซ่ึงได้ก  าหนดไว้ส าหรับกรรมการที่ได้รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู ้บริหารของบริษัทย่อยตาม
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยนั้น 

7.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมให้เ ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ต่อเน่ือง 

7.3 ติดตามดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่าง
กนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่มีนยัส าคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

7.4 หากเป็นกรณีที่บริษทัยอ่ยท ารายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยง มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือท า
รายการส าคญัอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดท่ีไดรั้บมติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยมีหน้าท่ีก  ากบั
ดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกก ากบัดูแลเกี่ยวกบัรายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้งรายการท่ีส าคญัซ่ึงบริษทัก  าหนด ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาการท ารายการดงักล่าว
ของบริษทัยอ่ยท านองเดียวกบัการท ารายการในหลกัเกณฑ์ ลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัที่บริษทั ตอ้ง
ไดรั้บมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณี 

8. พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร ในบริษทัย่อย หรือ
บริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม รวมถึงก  าหนดใชน้โยบายการควบคุมและกลไกการ
ก ากบัดูแลกิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม เพื่อแสดงว่าบริษทัมีกลไกการก ากบัดูแลบริษทั
ยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

9. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ  านาจในการแต่งตั้ ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู ้จัดการ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ  คณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้งที่สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์และประกาศของ
คณะกรรมก ากบัตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่
ท  าใหส้ามารถพิจารณาและอนุมติัรายการที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด
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ท ากบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย    เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ทั้งน้ี กรณีท่ีมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลอื่นปฏิบติัการแทนคณะกรรมการ
ในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจัดท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการอยา่งชดัเจน และระบุขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน  

10. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการได  ้ โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ  านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร โดยการมอบ
อ านาจดงักล่าวจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจ
ปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการตามที่ก  าหนดเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่ส าคญัของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทุน และ/หรือ
ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

11. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง ซ่ึง
เป็นส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจัดการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย       ทั้งน้ี ตามเกณฑ์เง่ือนไขและ
วิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. กรรมการและผู ้บริหารตอ้งร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใดๆ อัน
เกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้หรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรือ
ปกปิดขอ้ความจริงที่ควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัตามที่ก  าหนดในกฎเกณฑ์หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เวน้
แต่กรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวจะพิสูจน์ไดว้่าโดยต าแหน่งหนา้ที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูล  หรือ
การขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

13. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหารใชข้อ้มูล
ภายในของบริษทั และของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท าตามหนา้ท่ีหรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรือ
อาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่   กต็าม 

14. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว  มีหน้าที่แจ้งให้บริษทั
ทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทั
ยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าว 
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8.1.1 คณะกรรมการชุดย่อย 

 จากอ านาจตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ยอ่ย เพื่อท าหนา้ที่บริหารจดัการในดา้นต่างๆ ทั้งส้ิน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2555 เ ม่ือวันที่  23 สิงหาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 5 คน โดย ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2556 มี
รายช่ือกรรมการบริหารและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 9/9 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 9/9 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบริหาร 7/9 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 6/9 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

9/9 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการบริหารมีอ  านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง          
การบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั การก  าหนดหลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั และ /หรือให้ความเห็นชอบ รวม
ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายที่ก  าหนด  

2.  น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทั การขยาย
กิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของ
ฝ่ายบริหารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

4. พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษทัซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป  แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือตามท่ี
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คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้ งน้ี  ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการ             
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย  ์

5. มีอ  านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้           
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่ าว มีอ  านาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
โดยการมอบอ านาจจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้ผูรั้บมอบอ านาจจาก   
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีควา ม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยฯ และ/หรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการ   
ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องก าหนด และได้รับอนุมัติในหลักการ                 
จากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

6. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมติัก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ต่อไป 

7. พิจารณาอนุมติัเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย  

8. พิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกันใดๆ ที่มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระท า      
กบัคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ  านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพล ระหว่างบริษทัและ   
บริษัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่จ  าเป็น
เกี่ยวเน่ืองในการท าธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายใหบุ้คคลใดด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวภายใตข้อบเขต
การมอบอ านาจเป็นคร้ังคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการท าธุรกรรมประเภทดงักล่าวท่ีมีมูลค่าสูง   
อยา่งมีนยัส าคญัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสหรือตามความประสงคข์องคณะกรรมการบริษทั 

9. ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2555 เ ม่ือวันที่  23 สิงหาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้ งส้ิน  3 คน โดย ณ วันที่                
31 ธนัวาคม 2556 มีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้* ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการตรวจสอบ 8/8 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 8/8 

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบผูท้ี่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2556 (ก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพ) เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2556 ได้
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเดิมของบริษทัเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัต่อไปภายหลงัจากท่ีบริษทั
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัแลว้ดว้ย 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดงัน้ี 

1.    สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2.    พิจารณาอนุมติังบการเงินรายไตรมาส และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

3.    สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)                 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.    สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5.    พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมดว้ย   
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.    พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการไดม้า
จ าหน่ายไป ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั้ งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7.    จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั รายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งน้อยตามที่ก  าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์

8.    ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 
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9.    รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10.  จดัใหมี้การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่เกี่ยวขอ้งอย่างน้อยปีละ 1  คร้ัง เพื่อ
น ามาปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถ้ือหุน้และองคก์รสูงสุด 

11.  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรม  ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

12. ในการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท า  ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึง
ประเภทรายการหรือการกระท าท่ีตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

12.1  รายงานที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

12.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

12.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก  าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกบั
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก าหนดเวลาที่ก  าหนดไว้
ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผล
อนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2556 (ก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพ) เ ม่ือวันที่            
14 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ซ่ึง
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็น
ผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้ งส้ิน 3 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายช่ือคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

1/1 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

1/1 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

0/1 

หมายเหตุ :  วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัที่ไดรั้บการแต่งต ั้ง ท ั้งน้ี จะเลือกกรรมการ 
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงผูพ้น้จากต าแหน่งเขา้รับต าแหน่งอีกได้ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง มีรายละเอียด ดังน้ี 

ดา้นบรรษทัภิบาล 

1.  ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และ
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบติัในทุกระดบัต่อไป 

2.  ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินกิจการของบริษทัและการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และบุคลากรของ
บริษทัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1. 

3.  ประเมินและทบทวนเกี่ยวกบันโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากลและขอ้เสนอแนะของสถาบนัต่าง ๆ และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4.  ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโนม้ และเปรียบเทียบการปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทักบัแนวปฏิบติั
ของบริษทัชั้นน า 

5.  ดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

6.  ใหค้  าแนะน าแก่บริษทั คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และคณะท างานในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

7.  รายงานการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม ่าเสมอ และในกรณีที่มีเร่ืองส าคัญ          
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยส าคญั จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้
ความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

8. เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัต่อผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง และในรายงานประจ าปี โดยตอ้งน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 
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9. ใหต้ั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ดา้นบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานงานบริหารความเส่ียงของบริษทั รวมถึงให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการ
บริษทัและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความค านึงถึงความ
เส่ียงในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

3. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เช่น ดา้นการลงทุน ดา้นการเงิน ดา้นความ
ปลอดภยั ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีลดระดบัความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้ พร้อมทั้ งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และ
เหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

4. รายงานการก ากบัผลประเมินความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็น
ประจ า ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
โดยเร็วที่สุด 

5. แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2556 (ก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพ) เ ม่ือวันที่            
14 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึง
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 มีรายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และจ านวนการ
เขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธาน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2/2 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 

หมายเหตุ :  วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัแต่วนัที่ไดรั้บการแต่งต ั้ง ท ั้งน้ี จะเลือกกรรมการ 
สรรหาและก  าหนดค่าตอบแทนผูพ้น้จากต าแหน่งเขา้รับต าแหน่งอีกได ้ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

2.  พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง 

3.  พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

4.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

5.  พิจารณาการปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
อนุมติัภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

8.1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (SouthEast Asia Energy Limited : SEAN) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 SEAN มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 10 
ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม

ประชุม 

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการบริษทั 6/6 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 6/6 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 6/6 

นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร 6/6 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 6/6 

นายแวน ฮวง เดา กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร 6/6 

นายนพพล มิลินทางกูร1 กรรมการบริษทั  

(1 มกราคม – 11 กนัยายน 2556) 

4/6 

นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์1 กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร 

(12 กนัยายน – ปัจจุบนั) 

2/6 

นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง1 กรรมการบริษทั 6/6 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม

ประชุม 

กรรมการบริหาร  

(1 มกราคม – 11 กนัยายน 2556) 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 6/6 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัดิ์ 2 กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

(1 มกราคม – 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 

1/6 

นายอลัวิน จี2 กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

(12 กุมภาพนัธ์ – ปัจจุบนั) 

5/6 

หมายเหตุ:    1  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั SEAN คร้ังที่ 4/2556 เม่ือวนัที่ 12 กนัยายน 2556               

มีมติแต่งต ั้ง นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์ เป็นกรรมการแทน นพพล มิลินทางกูร           และเป็นกรรมการบริหารแทน นายพีระวฒัน์ พุ่ม
ทอง 

2  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั SEAN คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2556       
มีมติแต่งต ั้ง นายอลัวิน จี เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการแทน นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ ซ่ึงลาออกจากทุกต าแหน่งใน SEAN 

3  รายละเอียดคุณสมบตัิของผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2  

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน SEAN 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ นายณรงค ์แสงสุริยะ  นายประเสริฐ มริตตนะพร  นายอลัวิน จี กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงราย
มือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ SEAN หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายอลัวิน จี คนในคนหน่ึง ลง
ลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอื่นอีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั SEAN 
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(2) บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด (Nam Ngum 2 Hydropower Company Limited : NN2) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 NN2 มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 13 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นายวีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการบริษทั 6/6 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 6/6 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 6/6 

นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร 6/6 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 6/6 

นายแวน ฮวง เดา กรรมการบริหาร 6/6 

นายนพพล มิลินทางกูร1 กรรมการบริษทั  

(1 มกราคม – 11 กนัยายน 2556) 

4/6 

นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์1 กรรมการบริหาร 

(12 กนัยายน – ปัจจุบนั) 

2/6 

นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง1 กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร  

(1 มกราคม – 11 กนัยายน 2556) 

6/6 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 6/6 

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการบริษทั 6/6 

ท่านสีสะหวาด ทิระวง กรรมการบริษทั 6/6 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร 6/6 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัดิ์ 2 กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

(1 มกราคม – 11 กุมภาพนัธ์ 2556) 

1/6 

นายอลัวิน จี2 กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

(12 กุมภาพนัธ์ – ปัจจุบนั) 

5/6 

หมายเหตุ:        1  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั NN2 คร้ังที่ 4/2556 เม่ือวนัที่ 12 กนัยายน 2556 มีมติ 
แต่งต ั้ง  นายเกรียงฤทธ์ิ  เจียจนัทร์พงษ์ เป็นกรรมการแทน นพพล มิลินทางกูร และเป็นกรรมการบริหารแทน นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง 

            2  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2556 มีมติแต่งต ั้ง นายอัลวิน จี เป็นกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการแทน นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ ซ่ึงลาออกจากทุกต าแหน่งใน NN2  

             3  รายละเอียดคุณสมบตัิของผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัยอ่ย ปรากฏในเอกสารแนบ 2 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน NN2 

เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษทัจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีก  าหนด
เง่ือนไขกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัอยา่งชดัเจนดงัเช่นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม 
NN2 ไดก้  าหนดเกณฑ์การลงนามผูกพนับริษทัเช่นเดียวกนักบั SEAN ซ่ึงเป็นบริษัทผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ NN2 เพื่อ
ยดึถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน กล่าวคือ 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายอลัวิน จี กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงราย
มือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ NN2 หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายอลัวิน จี คนในคนหน่ึง 
ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอื่นอีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของ NN2  

(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (Bangpa-in Cogeneration Company Limited : BIC) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 BIC มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 5 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบริษทั 4/4 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัดิ์  กรรมการ 4/4 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 4/4 

นายวุฒิกร สติฐิต กรรมการ 4/4 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการผูจ้ดัการ 4/4 

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิของผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของ BIC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BIC 
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(4) บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (Bangkhenchai Company Limited : BKC) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 BKC มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 5 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 2556 

จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา กรรมการ 4/4 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 4/4 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 4/4 

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั กรรมการ 4/4 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 4/4 

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิของผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน BKC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BKC 
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 8.2 ผู้บริหาร 

  8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ผูบ้ริหารของบริษทั มีทั้งส้ิน 6 ท่าน ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาธุรกิจ 

นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นางอรัญญา ทองอรัญญิก ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารโครงการ 

นายพงศธ์ร กาญจนอคัรเดช ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

นางสุดารัตน์ โพธ์ิแยม้จิตร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิของผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1    

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  

1.   เป็นผูก้  ากบัใหมี้การปฏิบติังานใหถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั หากมีขอ้สงสัย 
  ใหเ้ป็นผูว้ินิจฉัยหากมีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขระเบียบใหเ้สนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอ  านาจในการออกค าสั่ง ก  าหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวิธีปฏิบติังานตามความเหมาะสม 

3.        สามารถมอบอ านาจช่วงใหพ้นกังานอื่นปฏิบติังานแทนได ้แต่ยงัคงตอ้งรับผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูรั้บ 
      มอบอ านาจช่วงนั้นดว้ย 

4.   ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัและรับมาปฏิบติั บริหารจัดการ เพื่อให้ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุกๆ ดา้น ตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 

6.        ดูแลใหบุ้คลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

7.        พฒันาองคก์รใหมี้ผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพฒันาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง    
เพื่อใหอ้งคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

8.         ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็น             
รายไตรมาส 
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9.        ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ /หรือบริษทัร่วมที่บริษัทเขา้ไปลงทุน 
เพื่อใหมี้ผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุง
และพฒันาใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

10.     ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยท าการศึกษาทางดา้นเทคนิคและดา้นการเงินอยา่งเหมาะสม
และครบถว้นเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

11.   ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ าวนัของบริษทั 

12.      ด  าเนินการหรือบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

13.      จดัท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทั เพื่อน าเสนอต่อคณะ   
กรรมการบริหารและขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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  8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย 

รายละเอียดผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัทั้ง 4 บริษทั มีดงัน้ี 

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (SEAN) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ผูบ้ริหารของ SEAN มีทั้งส้ิน 5 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายอลัวิน จี กรรมการผูจ้ดัการ 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงินและบริหารจดัการ 

นายสมาน พงษป์ระภาพนัธ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม 

นายอาสา อรรถยกุติ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายก่อสร้าง 

นายราเจซ ราซดาล นายช่างใหญ่ แผนกเคร่ืองกล 

นางประทุมขวญั งามศิริเลิศสกุล นายช่างใหญ่ แผนกโยธา 

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย ปรากฏในเอกสารแนบ 2  

โครงสร้างการบริหารจัดการของ SEAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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(2) บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด (“NN2”) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ผูบ้ริหารของ NN2 มีทั้งส้ิน 4 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายอลัวิน จี กรรมการผูจ้ดัการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารจดัการ 

นายสมคิด แขง็แรง รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

นายสุรสิทธ์ิ มานะดี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นโรงไฟฟ้า 

นายศกัดิ์ชยั ไชยวรรณ นายช่างใหญ่ ฝ่ายบริการทัว่ไป 

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 

โครงสร้างการบริหารจัดการของ NN2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (“BIC”) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ผูบ้ริหารของ BIC มีทั้งส้ิน 5 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชุมพล เวสสบุตร ผูจ้ดัการโครงการ 

นายทศพร ทิพยว์รธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

นายกิจพจน์ สระสมทรัพย ์ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

นางสาวนาถสุชา ขวญัทอง ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

นางสาวศศิธร วชัรสินธ์ุ ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย ปรากฏในเอกสารแนบ 2  

โครงสร้างการบริหารจัดการของ BIC ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 
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(4) บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (“BKC”) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ผูบ้ริหารของ BKC มีทั้งส้ิน 4 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรัญญา ทองอรัญญิก ผูจ้ดัการทัว่ไป 

นางสาวดวงเด่น แกว้ประชุม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นางสาวศรัณยภ์ฏั สุวรรณวฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารองคก์ร 

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิของผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย ปรากฏในเอกสารแนบ 2  

โครงสร้างการบริหารจัดการของ BKC ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 
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 8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2555 มีมติแต่งตั้ง  ดร. สุภามาส 
ตรีวิศวเวทย ์ด  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีอ  านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่ก  าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1.  จดัการประชุมและจดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน 
ประจ าปีของบริษทั 

(3) หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้  

(4) รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารด าเนินการอื่นๆ 

2. ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเกี่ยวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่างๆ     
  ที่เกี่ยวขอ้ง 

3.  ดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งและ 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผู ้
ถือหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.  ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

5.  ติดต่อและส่ือสานกบัผูถ้ือหุน้ และหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง 

6.  ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั 
หนา้ที่ของกรรมการใหม่ 

ทั้งน้ี รายละเอียดคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1  
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 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหาร โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติั คือ 

(1) ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง จะ
ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามต าแหน่ง 

(2) ค่าตอบแทนพิจารณาประกอบกบัอตัราค่าตอบแทนซ่ึงเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยู่ 
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ประสบการณ์ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่
ละคน และอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณภาพในการปฏิบติัหนา้ที่ใหก้บับริษทั 

(3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด คือ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผูบ้ริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และมีอตัราที่
เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน โดยในปี 2556 จ  านวน
ค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายละเอียดดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 
2556 เม่ือวนัที่ 21 มีนาคม 2556 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 ไดแ้ก่ เงินประจ าต าแหน่ง 
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง ปี 2556 

โบนสั 

ปี 

2555 

รวม 
คณะ 

กรรมการ

บริษทั 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล

และบริหาร

ความเส่ียง 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธาน 

กรรมการบริษทั 
600,000 - - - - - 600,000 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย  ์
ประธาน 

กรรมการบริหาร 
300,000 100,000 - - - - 400,000 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ 
ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 
300,000 - 100,000 - - - 400,000 

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล1 กรรมการตรวจสอบ 300,000 - 40,000 100,000 40,000 - 480,000 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 300,000 - 40,000 40,000 - - 380,000 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 300,000 - - - - - 300,000 

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการบริษทั 300,000 - - - 100,000 - 400,000 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 300,000 40,000 - 40,000 - - 380,000 

นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการบริหาร 300,000 40,000 - - - - 340,000 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย  ์ กรรมการบริหาร 300,000 40,000 - - - - 340,000 

นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ กรรมการบริษทั 50,000 - - - - - 50,000 

นายอลัวิน จี กรรมการบริษทั 250,000 - - - - - 250,000 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย  ์
กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
300,000 40,000 - - 40,000 - 380,000 

รวม 3,900,000 260,000 180,000 180,000 180,000 - 4,700,000 

หมายเหตุ : 1 ประธานกรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 
                  2 ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  
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 (2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั ประจ าปี 2556 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน ค่าเบ้ีย
ประชุม ค่าเบ้ียเลี้ ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู ้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัส ค่าตอบแทนผู ้บริหาร 6 ท่าน เป็นเงินทั้ งส้ิน 12,498,399 บาท ทั้ งน้ี 
กรรมการบริหารมิไดรั้บค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากเงินประจ าต าแหน่ง ซ่ึง
ปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย
ในขอ้ 8.4.1 (ก) (1) 

  8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัยอ่ย 

 1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (“SEAN”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2556 เ ม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ SEAN เน่ืองจากคณะกรรมการ SEAN ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการใน NN2 ดว้ย และให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
บริห า ร  SEAN รั บค่ า ตอบแทนในต า แห น่ งกร รมก า รและ
กรรมการบริหาร NN2 เพียงต าแหน่งเดียว 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั ประจ าปี 2556 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน ค่าเบ้ีย
ประชุม ค่าเบ้ียเลี้ ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู ้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัส ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  4 ท่าน เป็นเงินทั้งส้ิน 14,527,857.26 บาท โดย
กรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเ งินประจ าต าแหน่งในฐานะ
กรรมการบริหารของ NN2 
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 2. บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด (“NN2”) 

  (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2556  เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 12,420,000 บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ปี 2556 
โบนสั 

ปี 2555 
รวม คณะ 

กรรมการบริษทั 

คณะ 

กรรมการบริหาร 

นายวีรพงษ ์รามางกูร 
ประธาน 

กรรมการบริษทั 
700,000 - 1,000,000 1,700,000 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
ประธาน

กรรมการบริหาร 
300,000 320,000 800,000 1,420,000 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 300,000 - 400,000 700,000 

นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการบริหาร 300,000 120,000 600,000 1,020,000 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 300,000 - 400,000 700,000 

นายแวน ฮวง เดา กรรมการบริหาร 300,000 120,000 600,000 1,020,000 

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการบริษทั 209,510.87 - 400,000 609,510.87 

นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ ์
กรรมการบริหาร 

(12 ก.ย.- ปัจจุบนั) 
90,489.13 36,195.65 - 126,684.78 

นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง 
กรรมการบริหาร 

(1 ม.ค.-11 ก.ย.56) 
300,000 83,804.35 600,000 983,804.35 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 300,000 - 400,000 700,000 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 300,000 120,000 600,000 1,020,000 

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการบริษทั 300,000 - 400,000 700,000 

นายสีสะหวาด ทิระวง กรรมการบริษทั 300,000 - 400,000 700,000 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัดิ์  

กรรมการบริหาร/

กรรมการผูจ้ดัการ 

(1-11 ก.พ.) 

36,667 12,333 600,000 649,000 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ปี 2556 
โบนสั 

ปี 2555 
รวม คณะ 

กรรมการบริษทั 

คณะ 

กรรมการบริหาร 

นายอลัวิน จี 

กรรมการบริหาร/

กรรมการผูจ้ดัการ 

(12 ก.พ.-ปัจจุบนั) 

263,333 107,667 - 371,000 

หมายเหตุ:       

1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั NN2 คร้ังที่ 4/2556 เม่ือวนัที่ 12 กนัยายน 2556 มีมติ แต่งต ั้ง  นายเกรียงฤทธ์ิ  เจียจนัทร์พงษ์ เป็นกรรมการแทน นพพล มิลินทางกูร 
และเป็นกรรมการบริหารแทน นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง 

2  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2556 มีมติแต่งต ั้ง นายอลัวิน จี เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ แทน 
นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ ซ่ึงลาออกจากทุกต าแหน่งใน NN2  

3 รายละเอียดคุณสมบตัิของผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัยอ่ย ปรากฏในเอกสารแนบ 2 

 (2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั ประจ าปี 2556 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน ค่าเบ้ีย
ประชุม ค่าเบ้ียเลี้ ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู ้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัส ค่าตอบแทนผู ้บริหาร 5 ท่าน เป็นเงินทั้ งส้ิน 9,757,880.52 บาท ทั้ งน้ี 
กรรมการบริหารมิไดรั้บค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากเงินประจ าต าแหน่ง ซ่ึง
ปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษทั NN2 ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 หนา้ท่ี 88 
 

 3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (“BIC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2556 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2556  เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,320,000 บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

ประจ าต าแหน่ง  

ปี 2556 

โบนสั 

ปี 2555 
รวม 

นายณรงค ์แสงสุริยะ 
ประธาน 

กรรมการบริษทั 
360,000 - 360,000 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัดิ์  กรรมการบริษทั 240,000 - 240,000 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 240,000 - 240,000 

นายวุฒิกร สติฐิต กรรมการบริษทั 240,000 - 240,000 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการบริษทั 240,000 - 240,000 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั ประจ าปี 2556 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน ค่าเบ้ีย
ประชุม ค่าเบ้ียเลี้ ยง ส่วนค่าตอบแทนของผู ้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนสั ผูบ้ริหาร 5 ท่าน เป็นเงินทั้งส้ิน 10,957,358.60  บาท 
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 4. บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2556  ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรายละ 
50,000 บาท และค่าเบ้ียประชุมรายละ 2,500 บาทต่อคร้ัง 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

ประจ าต าแหน่ง  

ปี 2556 (บาท) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

(บาท) 

โบนสั 

ปี 2555 

รวม 

(บาท) 

นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา กรรมการบริษทั 50,000 15,000 - 65,000 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 50,000 15,000 - 65,000 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 50,000 15,000 - 65,000 

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั กรรมการบริษทั 50,000 15,000 - 65,000 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 50,000 15,000 - 65,000 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษัท ประจ าปี 2556 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบ้ีย
ประชุม ค่าเบ้ียเลี้ยง ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 ท่าน เป็นเงินทั้งส้ิน 3,000,000 บาท 
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 8.5 บุคลากร 

8.5.1 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีพนักงานทั้งหมด 18 คน โดยในปี 2556 บริษทั ไดจ่้าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จ านวนทั้ งส้ิน 20,917,458 บาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ 
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (บริษทัสมทบเงินร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานเขา้กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ)  

นอกจากน้ี บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท 
จ านวนทั้งส้ิน 92,434,733.72 บาท 

จ านวนพนกังานและผลตอบแทนของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย1  

ปี 2556 CKP SEAN NN2 BIC BKC 

พนกังานปฏิบติัการ/บริการ (คน) 12 30 28 42 1 

พนกังานบริหาร (คน) 6 4 4 11 3 

รวม (คน) 18 34 31 53 4 

ค่าตอบแทนพนกังาน (บาท) 29,917,458 31,638,527.25 18,909,274.47 35,101,153.62 3,000,000 

หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  

8.5.2 บริษทัไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัหรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่
ส าคญัตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

  8.5.3 นโยบายการพฒันาบุคลากร  
ฝ่ายบริหารไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการพฒันาความสามารถและศกัยภาพของพนักงาน
เป็นอย่างมาก ทั้งในดา้นของทกัษะการบริหาร การสร้างทีมงาน และการเรียนรู้ในดา้น
วิชาชีพเฉพาะทาง รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง โดยส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาที่มีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถท างานไดอ้ยง่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงบริษทัจะมุ่งเน้น
ด าเนินการตามนโยบายการพฒันาบุคลากร และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคคลากรทุกระดับอย่างสม ่า เสมอ เพื่อสร้า งความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพที่จะท าใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั โดย
บริษทัมีแผนการฝึกอบรมในแต่ละปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทกัษะงานตามความ
รับผิดชอบของพนกังานแต่ละระดบั 
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9. การก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัยส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบริหาร
จดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นปัจจัยส าคญัในการส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวม
ของบริษทัในฐานะที่เป็นองคก์รหน่ึงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ต่อผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดย้ึดถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินการผ่านทางคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยก าหนดนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good 
Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

เพื่อความชดัเจนและโปร่งใส คณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองที่ส าคญัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่      สิทธิของผูถ้ือหุน้ การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย      การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ รายละเอียดดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก่            สิทธิการซ้ือขาย
หรือโอนหุน้ สิทธิในการที่จะไดรั้บส่วนแบ่งก  าไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ 
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์
สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้  าเนินการในเร่ืองต่างๆ        ที่เป็นการ
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุน้ 

 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้และเอกสารประกอบให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็น         การล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 7 วนั หรือ 14 วนั (แลว้แต่กรณี)โดยหนังสือเชิญประชุม    มีรายละเอียดระเบียบ
วาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชยก์  าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระ
เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได ้รวมทั้งแผนท่ีแสดงการ
ประชุม 

 ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใชห้นังสือมอบ
ฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือนดัประชุม 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุม โดยมีหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการรับ 
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 วาระที่เสนอ ตลอดจนกรอบระยะเวลาการเสนอเร่ืองท่ีชดัเจน 

 ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ทุกคนมีสิทธ์ิ 
เท่าเทียมกนัในการซักถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มที่ โดยมี
กรรมการและผูบ้ริหารที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อตอบค าถามในที่ประชุมพร้อม
ทั้งรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูถ้ือหุน้เพื่อน าไปพิจารณาหรือด าเนินการ
ตามสมควรต่อไป  

 เม่ือการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอยา่ง 
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม แลว้น าส่งรายงานการประชุมให้ผูถ้ือ
หุน้ดงักล่าวใหก้บัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด 

บริษทัไดร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการบริษทัไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และจดัส่งหนังสือ
นดัประชุมผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหน้า
ก่อนการประชุม นอกจากน้ีผูถ้ือหุน้จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผ่านทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์เว็บไซต์ของ
บริษทั และการลงข่าวในหนงัสือพิมพ์ตามหลกัเกณฑ์แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั  ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้
คณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื่อ
ร่วมช้ีแจงหรือตอบขอ้ซักถามของผูถ้ือหุน้ในท่ีประชุม 

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติและคุม้ครองสิทธิผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผูถ้ือ
หุน้ที่เป็นผูบ้ริหารและผูถ้ือหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ที่เป็นคนไทยหรือผูถ้ือหุ้นต่างชาติ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรือผูถ้ือ
หุน้รายยอ่ย บริษทัเพิ่มทางเลือกในการประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ือหุ้นได ้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อย
สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น ตลอดจนเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งให้ด  ารง
ต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัตามล าดบัวาระ
การประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถว้น พร้อมแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่าง
ชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมี
ความส าคญัที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 
ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดงักล่าวที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล รวมถึงไดก้  าหนดบทลงโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั หรือน า
ขอ้มูลของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการการก ากบัดูแลกิจการ เกี่ยวกบัการป้องกนัการน า
ขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เกี่ยวกบัภาระหน้าที่ในการ
รายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านกังาน ก.ล.ต. 
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษทัไดใ้ห้ความส าคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูถ้ือหุน้ 

บริษทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถ้ือหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถ้ือ
หุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเน่ือง 
รวมทั้งการด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือไดต่้อผูถ้ือหุน้ 

พนกังาน  
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนักงานทุกคนในบริษทั ซ่ึงจะมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนให้
บริษทัสามารถพฒันาการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทัจึงมุ่งเน้นในการพฒันาศกัยภาพและ
ความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มใน
การท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างาน โดยบริษัทไดถ้ือปฏิบติัต่อ
พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้ งน้ี บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยู่เสมอ และยึดมัน่
ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด และเคารพในความเป็นส่วนตวัของพนักงาน ไม่น าขอ้มูล
ส่วนตวั เช่น เงินเดือน ประวติัรักษาพยาบาล ประวติัครอบครัว ไปเปิดเผยใหบุ้คคลภายนอกหรือผูท้ี่
ไม่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

คู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัประพฤติตามกรอบกติการการแข่งขนัที่ดีและกฎหมายที่ก  าหนดไว ้               รักษาบรรทดั
ฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

ชุมชนและสังคม 

บริษทัในฐานะที่เป็นบริษทัไทย ตระหนักและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของทอ้งถิ่นท่ีบริษทัมีการด าเนิน
ธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั เน้นการปลูกจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคมใหเ้กิดข้ึนในบริษทัอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม และไม่กระท าการใดๆ ที่ขดัหรือผิดกฎหมาย 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส            ทั้งรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนขอ้มูลที่ส าคญัที่
มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทั เพื่อใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับริษทัทั้งหมดไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  
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คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น 
เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษทัจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะ
ด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเพื่อท าหน้าท่ีใน
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุ ฒิที่ มีความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในระดับต าแหน่งผูบ้ริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ 
ความรู้ และความสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู ้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษทัจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร 
ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่าย
จดัการ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 12 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการ
ที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 7 ท่าน โดยมีสัดส่วน
กรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษทั) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงโครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะท าให้เกิดการถ่วงดุลใน
การออกเสียงเพื่อพิจารณาในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อช่วยให้การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจ านวน 4 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  2.       คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และ คร้ังท่ี 
1/2556 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2556 มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด 
รายละเอียดดงัน้ี 
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  2.1 คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนด
แนวทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว  ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะ
กรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายละเอียดในขอ้ 8.1.1(1) 

  2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 คน ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ส านักงาน ก.ล.ต.  ประกาศก าหนด โดยมีหน้าที่
ตรวจสอบและควบคุมใหก้ารด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของ
หน่วยงานก ากบัดูแล และเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและรับทราบ 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดในขอ้ 8.1.1(2) ทั้งน้ี กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีเพียงพอที่จะ
สามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัได  ้

   2.3 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

เพื่อเป็นการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และการจัดการดา้น
ความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ      ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง            ซ่ึงประกอบดว้ย
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน กรรมการ
อิสระ 1 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ติดตามความเส่ียงและจัดการความเส่ียงให้เป็นไป
อยา่งเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงมีขอบเขตหนา้ที่ตามรายละเอียดขอ้ 8.1.1 
(3) 

  2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

เพื่อด าเนินการในดา้นการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กบักรรมการให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมี
ประสิทธิภาพต่อองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่
เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน โดยมีขอบเขตหนา้ที่ตามรายละเอียดขอ้ 8.1.1 (4) 

อน่ึง คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการตอ้งไม่
เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อให้เกิดความชดัเจนให้ดา้นความรับผิดชอบระหว่างการก าหนด
นโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า โดยบริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจน และมีการถ่วงดุล
อ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทัท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบั
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ดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะที่ผูบ้ริหารท าหนา้ที่บริหารงานของ
บริษทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก  าหนด 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ้ 8.3 

3. บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทัปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัที่ดีส าหรับกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งเขา้ใจและทราบถึง
บทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบของตน และตอ้งปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ้ือหุ้นเป็น
ส าคญั คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษทั 
และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก  าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถ้ือหุน้โดยรวม  

ทั้งน้ี คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว
เป็นประจ า และส่งเสริมการส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อการปฏิบติัอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น นอกจากน้ี เพื่อการควบคุมดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพเสมือน
เป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั บริษทั จึงไดก้  าหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่บริษทัเขา้ไป
ลงทุน (Control Policy) เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมต่างๆ เหล่านั้น ดว้ยประสงค์ให้
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเหล่านั้นมีการบริหารจดัการและระบบควบคุมภายในท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเช่นเดียวกนักบับริษทัในรายการที่ส าคญั 

นอกจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัก  าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติังานเพื่อส่งเสริมการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี ไดแ้ก่ 

(1) นโยบายป้องกนัเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษทั ใหค้วามส าคญัต่อการพิจารณารายการต่างๆ อยา่งโปร่งใส และเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั เป็นส าคญั จึงมีนโยบายในการป้องกนัรายการที่อาจเป็นความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกนั ดงัน้ี 

-  กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึง 
ความสัมพนัธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

- หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนักบักรรมการที่อาจก่อใหเ้กิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท า รายการนั้นให้มี
การน าเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้
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ความเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ
ส านกังาน ก.ล.ต. ก  าหนด 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัและ 
จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัที่ตอ้งยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
เพื่อใหบ้ริษทัเป็นที่เช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และจัดให้มี
การเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนกังานทัว่ทั้งบริษทั 

(2) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทั ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและระดบั
ปฏิบติัการ จึงไดมี้การก  าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และอ านาจด าเนินการอยา่งชดัเจน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรับผิดชอบในการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชีและ
ขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยสิ์นออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในเกี่ยวกบั
ระบบการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานที่
รับผิดชอบ นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัวางแผนในการใชผู้ต้รวจสอบบญัชีราย
เดียวกนัเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจดัการดา้นบญัชีและการเงิน 

บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้โดยฝ่ายจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายที่
ก  าหนดไว ้โดยจะมีการประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบ
ในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ เป็นสาเหตุและมีการก าหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความ
เส่ียง รวมถึงมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อย่างต่อเน่ือง 
และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการ  

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทั มีการก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม และเป็น
อตัราที่เพียงพอส าหรับการรักษากรรมการและผูบ้ริหารที่มีคุณภาพไวโ้ดยไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดบัที่สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะน ามาพิจารณาประกอบด้วยประสบการณ์ 
ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ ทั้งน้ีการจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั ในส่วนของ
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั
ก าหนดไว ้ซ่ึงจะพิจารณาจากภาระหนา้ที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของ
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ผูบ้ริหารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดในขอ้ 
8.4.1 (ก) 

(4) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม
และให้ความรู้แก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษทั ซ่ึงรวมถึง
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

(5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั โดยไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการ
จดัท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชีที่เป็นที่
ยอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัของบริษทัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ 
โดยมีฝ่ายบญัชี      และ/หรือ ผูส้อบบญัชีประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการ
เงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อ
งบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงิน
ดงักล่าวจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษัท การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีส าคัญ ทั้ งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่
การเงิน และด าเนินการบนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะ เพื่อติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงาน
อยา่งใกลชิ้ดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง โดย
คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดงัมีรายละเอียดตามใน
ขอ้ 8.1.1 

 9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

   คณะกรรมการบริษทั  

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ ง ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษทั นั้นได้
ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1.   คณะกรรมการบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้ือหุน้บริษทั 
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2.   คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการ 
 ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

3.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3  
ของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจาก
การควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สียในทาง
การเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์คุณสมบติักรรมการ
อิสระตามท่ีก  าหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน อีกทั้งมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

4.  คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั          ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึงหรือหลายคนเป็น
รองประธานกรรมการบริษทักไ็ด ้

5.  บริษทัมีนโยบายก าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษทัเป็นกรรมการอิสระ และจะตอ้ง 
ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 

 
คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติั
มหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั     และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั
จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสม
ดา้นอื่นๆ ประกอบกนั จากนั้นจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทัต่อไป บริษทัมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระดงัน้ี 

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่
แต่งตั้ง   

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
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อ านาจควบคุม บุคคลที่จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่แต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู ้มี
อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่
แต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้ถือ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัทีแ่ต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ือ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
อื่น  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้คัดเลือกแต่งตั้ งกรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากรรมการอิสระของบริษทัท่ีมีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก  าหนดโดย 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 
คน เป็นผู ้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยตอ้งระบุคุณสมบัติ
ดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบที่ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพย ์
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2.  เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบ
วาระ และมีผลใหจ้ านวนสมาชิกนอ้ยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้
ครบถว้นภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่จ  านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ใหผู้จ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

นอกจากน้ี กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติมดงัน้ี 

1.      ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั ทั้งน้ีโดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เกี่ยวขอ้งดว้ย 

2.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเขา้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3.       ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจะเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงิน
และการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่จะท าให้
ขาดความเป็นอิสระ 

4.       ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา  มารดา คู่สมรส พี่
นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

5.       ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั   ผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรือ
รายงานไดอ้ยา่งมีอิสระตามภารกิจที่ไดรั้บมอบหมายโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบงัคบัให้ไม่
สามารถแสดงความเห็นไดต้ามที่พึงจะเป็น 

6.       ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้น     รายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
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7.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

8.       ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบับริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทย่อยอื่น ซ่ึง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแบ่งปันที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษัทยอ่ย 

9.       คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัตามคุณสมบติัที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด 

คณะกรรมการบริหาร 

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการบริหารนั้น ไดถู้กก  าหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1.       คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  

2.      คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริหารกไ็ด ้

3.      ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 

4.      ประธานกรรมการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง โดยคัดเลือก
คณะกรรมการดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อท  าหนา้ที่ในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายจดัการ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จใน
ระดบัองคก์ร  

ทั้งน้ี กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงดงักล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลือกคณะกรรมการ
ดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษัทซ่ึงมีการพิจารณาจากคุณสมบติัที่เหมาะสม โดยเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษทัก าหนด
ไว ้และมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี  

ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

  9.4.1 กลไกการก ากบัดูแล 

   นอกจากนโยบายการก ากบัดูแล (“Corporate Governance Policy : CG Policy”) แล้ว 
บริษทัไดก้  าหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุน (“Control Policy”) เพื่อใชเ้ป็น
กลไกในการควบคุมและก ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้ด  าเนินงานเป็นตามหลกัเกณฑ์ที่ ก  าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ ทจ. 28/2551 และฉบบัที่แกไ้ข 
ตลอดจนหลกัเกณฑอ์ื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัตระหนักว่า
การมีนโยบายดงักล่าวจะเป็นกลไกที่น าไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ตลอดจน
ก าหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนนั้นไดอ้ย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงของ
บริษทั  อีกทั้งบริษทัยงัสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดงักล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษทัได ้ซ่ึงบริษทัไดแ้บ่งนโยบายการควบคุมกิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุนออกเป็น 2 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. นโยบายการควบคุมดา้นการบริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

1.1 บริษทัก าหนดแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษทัในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม ในเร่ืองของการรับรองรายงานการประชุมสามญั และ/หรือ วิสามญัผูถ้ือหุ้น การ
รับรองงบการเงินประจ าปี การเลือกตั้งกรรมการและการก าหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และการก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินก าไร การอนุมัติเร่ืองอื่นๆ และการ
พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ซ่ึงไม่ไดก้  าหนดไวล้่วงหนา้ในวาระการประชุม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี              
(Good Corporate Governance : CG) และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และของผูถ้ือหุน้อื่นโดยรวม  

1.2 บริษทัไดก้  าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแล
การจัดการ และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงาน
หน่ึงของบริษทั รวมทั้งมีมาตราการในการติดตามการบริหารงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1.2.1 การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เขา้เป็น
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนั้น โดยก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ี
เสนอช่ือมีคุณสมบติั บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาด
ความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่า
ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู ้บริหารของ
บริษทั 

1.2.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและ
บริษทัร่วม 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณา
และเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ในบริษทัย่อย
และบริษทัร่วมต่างๆ โดยก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีขอบเขตหนา้ที่และความ
รับผิดชอบตามแต่ที่คณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และ/
หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นจะก าหนดกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษัทย่อยมีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการบริหารจัดการทัว่ไป 
และการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัยอ่ยไดต้ามแต่ท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัยอ่ยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ยและบริษทั  

อยา่งไรกต็าม การพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีถือ เป็นเร่ือง
ส าคญั บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไม่สามารถใชดุ้ลยพินิจของตนในการพิจารณาจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั (แลว้แต่
กรณี) เสียก่อน  

(ก) การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัย่อย ให้
เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั  

(ข) การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษัท
ยอ่ยตามประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปฯ 

(ค) การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการที่มีความส าคญัตามขอ้ (5) ขอ้ (6) และขอ้ (7) 

(2) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งปฏิบติัตามหน้าที่ดว้ย
ความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
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ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทั้งกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัยอ่ย มีมติอนุมติัตามที่คณะกรรมการของบริษทั
ก าหนด 

(3) กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกันของบริษัทย่อย 
ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท์ี่มีนยัส าคญัให้แก่บริษทัทราบ
โดยครบถว้น ถูกต้องและภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทก าหนด 
อน่ึง การท ารายการระหว่างกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่มี
นยัส าคญัของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(4) ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมของผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและ
บริษัทร่วมการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่การ
พิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมของผูบ้ริหารของบริษทัย่อย
เพื่อท ารายการดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัก่อน  
(ก) การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย ตามประกาศ

รายการที่ เกี่ยวโยงกนั และ 
(ข) รายการไดม้าหรือจ าหนายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย ตามประกาศ

การไดม้าจ าหน่ายไปฯ 

ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยท านองเดียวกบัการท ารายการ
ในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกนักบัที่บริษทั ตอ้งไดรั้บมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัหรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

(5) นอกเหนือจากการท ารายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือประกาศ
การไดม้าจ าหน่ายไปฯ การท ารายการดงัต่อไปน้ีถือเป็นรายการท่ีมีความส าคญั 
บริษัทย่อยมีหน้าที่ตอ้งน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัการท ารายการต่อบริษัท และ
จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยเพื่อพิจารณาเร่ืองส าคญัดงัต่อไปน้ี อีกทั้ง 
กรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงบริษทัแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งในบริษทัย่อยจะออก
เสียงไปน้ีไปในทางใดนั้น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
ก่อน 

อน่ึง รายการที่ถือว่ามีสาระส าคญั ไดแ้ก่ รายการใด ๆ ที่อยูน่อกเหนือจากรายการตาม
งบประมาณประจ าปีซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อยแล้ว และเป็น
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รายการซ่ึงหากเขา้ท าแลว้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคญัต่อฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผูท้ี่ก่อ
ความเสียหายแก่บริษทัยอ่ย 

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ค) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นมาเป็นของบริษทัยอ่ย 

(ง) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัยอ่ยทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัย่อย หรือการ
รวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

(จ) การเช่า หรือให้เช่าซ้ือกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้ งหมดหรือส่วนท่ีมี
สาระส าคญั 

(ฉ) การกูย้มื การใหกู้ย้มืเงิน การใหสิ้นเช่ือ การค ้าประกนั การท านิติกรรมผูกพนับริษทั
ยอ่ยใหต้อ้งรับภาระทางการเงินเพิ่มข้ึนอย่างมีสาระส าคญั ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบติัการช าระหน้ีได ้หรือการให้ความช่วยเหลือ
ดา้นการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 

(ช) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล               (หากจะพึงมี) 
ของบริษทัยอ่ย 

(ซ) การเลิกกิจการของบริษทัย่อย ทั้ งน้ี ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของกิจการ
บริษทัย่อยท่ีเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ท่ีก  าหนดใน
ประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปฯ แลว้อยู่ในเกณฑ์ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจาก
คณะกรรมการของบริษทั 

(ฌ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

(6) เร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นรายการส าคญัซ่ึงบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ี
ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัก่อน 

(ก) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษทัย่อยและการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลด
ทุนจดทะเบียนซ่ึงไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถ้ือหุ้นอนัจะเป็นผลให้
สัดส่วนการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของบริษทัในบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ 
ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ยไม่ว่าในทอดใดๆ 
ลดลงเหลือนอ้ยกว่าร้อยละหา้สิบของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยนั้น 

(ข) การด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มในบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระ
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แล้วของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มในบริษทัยอ่ยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยการเขา้ท ารายการอื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของ
บริษทัยอ่ย 

(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งน้ี ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของกิจการ
บริษทัย่อยท่ีเลิกนั้ นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนดใน
ประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปฯ แลว้ อยูใ่นเกณฑ์ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

(7) นอกจากรายการตามขอ้ (5) และ ขอ้ (6) แลว้ หากบริษทัยอ่ยจะเขา้ท ารายการอื่น
ใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริษทัย่อยอย่างมีนัยยะส าคัญ รายการดังกล่าวตอ้งได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัก่อน ทั้งน้ี ให้พิจารณาด าเนินการตามขนาด
รายการที่ค  านวณไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศการไดม้าจ าหน่ายไป 

1.2.3 นโยบายป้องกนัการขดักนัทางผลประโยชน์ 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตอ้งเปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตน
และผูเ้กี่ยวขอ้งในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายได้
ว่าจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด (Conflict of Interest) กบับริษทัและบริษทั
ยอ่ย ต่อคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือผูท้ี่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายใน
เวลาที่บริษัทย่อยก าหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเร่ืองดังกล่าวให้
คณะกรรมการของบริษทัทราบภายในก าหนดเวลาที่บริษทัก าหนด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาตดัสินหรืออนุมติัใดๆ ซ่ึงการพิจารณานั้นจะค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทั
ย่อยและบริษทัเป็นส าคญั กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัใน
เร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กล่าวคือ 

(1)  กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้งของ กรรมการและ
ผูบ้ริหารดงักล่าวมีหนา้ที่แจง้ใหค้ณะกรรมการของบริษทัยอ่ย ทราบถึงความสัมพนัธ์ 
และการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์  และหลีกเลี่ ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัย่อยดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัย่อยมีหน้าที่แจ้งเร่ือง
ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัทราบ  

อน่ึง การกระท าดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้งของ
บริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้
บริษทัยอ่ยไดรั้บความเสียหาย ใหส้ันนิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของ
บริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัยส าคญั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(ก)    การท าธุรกรรมระหว่างบริษทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวขอ้ง
โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

(ข)    การใช้ข้อมูลของบริษัท และบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว ้นแต่เป็นข้อมูลที่เ ปิดเผยต่อ
สาธารณชนแลว้  หรือ 

(ค)    การใชท้รัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ยในลกัษณะที่เป็นการฝ่า
ฝืนหลักเกณฑ์หรือหลกัปฏิบัติทั่วไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนด  

(2) บริษทัยอ่ยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษทั ผ่านรายงานผล
การด าเนินงานประจ าเดือน และบริษทัมีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขา้ช้ีแจงหรือน าส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซ่ึ งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดทนัที 

(3) บริษทัยอ่ยตอ้งน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารที่เกี่ยวดว้ยการด าเนินงานให้กบั บริษทั เม่ือ
ไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

(4) กรณีท่ีบริษัทตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยส าคญัใดๆ อาจแจ้งให้บริษทัย่อยช้ีแจง และ/
หรือน าส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษทัได ้

(5) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใชข้อ้มูล
ภายในของบริษทั และของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท าตาม
หนา้ที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคญัต่อบริษทั บริษทัย่อย
หรือบริษทัร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่
ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็าม 

(6) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม จะ
กระท าธุรกรรมกบับริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมไดต่้อเม่ือธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการของบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัตามแต่ขนาดรายการ
ท่ีค  านวณไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนดในประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ทั้งน้ีเวน้แต่
เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ  านาจต่อรองทางการค้าท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
ของบริษทั หรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ 

2.           นโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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2.1 บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ที่น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชีรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูลประกอบการจัดท างบการเงินดงักล่าวของบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมใหก้บับริษทั พร้อมยนิยอมใหบ้ริษทัใชข้อ้มูลดงักล่าวนั้น เพื่อประกอบการจัดท า
งบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษทัประจ าไตรมาสหรือประจ าปีนั้นแลว้แต่กรณี 

2.2 บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ที่จดัท างบประมาณการผลการด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทาง
การเงินที่มีนยัส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัให้ด  าเนินการตรวจสอบ
และรายงาน 

 

9.4.2 ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้อื่นในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (Shareholders’ 
agreement)  

   (1) บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) 

คู่สัญญา 

 

 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) และกลุ่มผูถ้ือหุน้ซ่ึงไดแ้ก่ 

- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) 

- บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (“RATCH”) 

- บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BECL”) 

- บริษทั พี.ที. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์อิริเกชัน่ จ  ากดั (“พีที”) 

- บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“ชลาภคั”) 

วนัที่ลงนามในสัญญา วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2548 

ขอ้ตกลงการบริหาร 

ที่ส าคญั 

 คณะกรรมการของ SEAN ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่เกิน 11 ท่าน โดย
ในสัญญาไดก้  าหนดเง่ือนไขและสิทธิในการเสนอช่ือกรรมการของผูถ้ือหุ้น
แต่ละกลุ่ม 

 ในช่วงเวลาก่อน  COD ก าหนดให้ CK ในฐานะผู ้สนับสนุนโครงการ 
(“Sponsor”) จะเป็นผูมี้ส่วนร่วมหลกัในการบริหารและจดัการใน SEAN เช่น 
- กรรมการผู ้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็น

กรรมการตวัแทนจาก CK 
- องคป์ระชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการตวัแทนจาก CK และ 
- CK เป็นผู ้มีสิทธิแต่งตั้ งประธานกรรมการ กรรมการผู ้จัดการ และ

ประธานกรรมการบริหาร เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาภายหลงั  COD ก าหนดโอนสิทธิดงักล่าวให้ที่

ประชุมผู ้ถือหุ้น และ /หรือ ท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผู ้ก  าหนดทั้ งหมด 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 9 การก  ากบัดูแลกจิการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 หนา้ท่ี 110 
 

(แลว้แต่กรณี) 

ขอ้จ ากดัในการโอนหุน้  ผูถ้ือหุน้คนใดที่ประสงคจ์ะโอนหุน้ตอ้งด าเนินการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็น
หนงัสือใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้อื่นๆก่อนตามอตัราส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถ้ือหุ้นนั้นๆ ถือ
อยู่ในขณะนั้ นในบริษัท เว ้นแต่เป็นการโอนหุ้นโดยได้รับความยินยอม
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรรดาผูถ้ือหุน้อื่นๆทั้งหมดของบริษทั หรือ
เป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษทัย่อยใดๆของผูถ้ือหุ้นรายนั้นซ่ึงถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของหุน้ในบริษทัย่อยนั้นๆ หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษทั
ภายใต้การควบคุมของบริษัทผู ้ถือหุ้นโดยที่ผู ้รับโอนหุ้นจะต้องลงนามใน
สัญญารับมอบสิทธิ (Accession Agreement) เพื่อยอมรับผูกพนัตามสิทธิและ
หนา้ที่ของผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะโอนหุ้นดงักล่าว ภายใตส้ัญญาระหว่างผูถ้ือ
หุน้ 

 ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด
ดงักล่าวภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากผูถ้ือหุ้นรายอื่น ผูถ้ือ
หุน้รายอื่นนั้นสามารถเลือกใชสิ้ทธิ (Call Option) คือ 1) ซ้ือหุน้จากผูถ้ือหุน้ท่ี
ท  าผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือ 2) ยกเลิกสัญญา 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นรายอื่นเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นจากผูถ้ือหุ้นท่ีท าผิด

สัญญาก าหนดใหร้าคารับซ้ือมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 70 ของราคายุติธรรมที่

ประมาณการโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

 กลุ่มผูถ้ือหุน้ในสัญญาน้ีจะตอ้งถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึง
วนัครบรอบ 1 ปีของ COD และจะตอ้งถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 25 
จนถึงปีที่ 5 ของ COD 

 เวน้แต่เป็นการโอนหุ้นตามขอ้ยกเวน้ที่ก  าหนดในสัญญา CK, RATCH และ 
BECL ตกลงท่ีจะไม่จ าหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน SEAN ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อม จนกว่าจะถึงวันที่  SEAN ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การส้ินสุดของสัญญา สัญญาฉบบัน้ีจะส้ินสุด เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน 

 การไดม้าหรือการควบรวมกบัธุรกิจอื่นและท าให้ SEAN ส้ินสภาพการเป็น
นิติบุคคล 

 การตกลงร่วมกนัของคู่สัญญาทุกฝ่าย 
 การตกลงร่วมกนัของคู่สัญญาที่ไม่ไดก้ระท าผิดสัญญา ในกรณีที่มีคู่สัญญา

รายใดรายหน่ึงกระท าผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อที่ผิดสัญญาได้
ภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาที่ไม่ได้
กระท าผิดสัญญา 

 การเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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 วนัครบก าหนด 5 ปีภายหลงัจาก COD 
    

(2) บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั (“NN2”) 

- ไม่มี - 

   (3) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) 

คู่สัญญา: - บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”)  
- บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (“GPSC”) 
-  บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั (“BLDC”)  
-  นางนภาพร ภู่วุฒิกุล   (“NP”) และ 
-  บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) 

สัญญาลงวนัที่: 18 สิงหาคม 2554 

ขอ้ตกลงการบริหารที่
ส าคญั 

- คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญา มีสิทธิที่จะ
แต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 
CK 3 คน  GPSC 1 คน และ BLDC 1 คน 

- เร่ืองดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ซ่ึงตอ้งมีคะแนนเสียง
เห็นชอบอยา่งนอ้ย 3 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมดในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นซ่ึง GPSC และ 
CK เขา้ร่วมประชุม 
1.  การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ช่ือบริษทั 
2.  การเพิ่มหรือลดทุน 
3.  การเลิกบริษัท (ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นไปตาม

สัญญาน้ี) การยืน่ขอลม้ละลาย 
4.  การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษทั 
5.  การออกหุน้ใหม่ที่ไม่ไดช้  าระค่าหุน้ดว้ยเงิน 
6.  การลงทุน หรือการก่อหน้ีท่ีมูลค่าเกินกว่าอ  านาจของคณะกรรมการ 

เร่ืองพิเศษ เร่ืองท่ีก  าหนดไวเ้ป็นพิเศษดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 
75 ของกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ทั้งน้ี ในกรณีก่อนวนัเร่ิมด าเนินการของโครงการจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากกรรมการท่ีแต่งตั้งโดย CK และ GPSC  

1. การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ช่ือบริษทั 
2. การแกไ้ขหรือการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้า 
3. การลงทุนในโครงการใหม่  การไดม้าซ้ือสินทรัพย ์หรือการก่อภาระหน้ีสิน

หรือเงินกูย้มืในจ านวนเกินกวา่ 20 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 
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4. การจดัตั้งหรือการยกเลิกบริษทัยอ่ย 

5. การควบควมกิจการหรือการควบบริษทั 

6. การเลิกบริษทั (ยกเวน้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นไปตามสัญญา

น้ี) การยืน่ขอลม้ละลาย 

7. การน าสินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั 

8. การก่อใหเ้กิดหรือการยนิยอม  สิทธิในการเรียกร้อง  ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 

ลา้นบาท 

9. อนุมติัมูลค่าโครงการส่วนที่เกินกว่าที่ก  าหนดไวใ้นงบประมาณ 

การโอนหุน้ ภายใตข้อ้ยกเวน้ท่ีก  าหนดในสัญญาน้ี คู่สัญญาจะโอนหุน้ จ าหน่ายจ่ายโอนหุน้ จ าน า
หุ้น หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นของบริษทั โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาไม่ได ้ 

หากผู ้ถือหุ้นอื่นไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผู ้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นจะตอ้ง
เสนอขายหุน้ตามสัดส่วนใหแ้ก่คู่สัญญาก่อน (คู่สัญญาดงักล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน )  
หากคู่สัญญาไม่ซ้ือหุน้ในเวลาท่ีก  าหนด คู่สัญญาท่ีประสงค์จะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้น
ใหแ้ก่บุคคลอื่นไดโ้ดยตอ้งมีเง่ือนไขและราคาการขายที่ไม่เป็นประโยชน์กว่าที่เสนอ
ใหแ้ก่คู่สัญญา  

ความยนิยอมการโอนหุน้ ผูถ้ือหุ้นทุกรายได้ลงนามให้ความยินยอมการโอนหุ้น BIC กรรมสิทธ์ิของ PTT 
ใหก้บั GPSC และไดท้  าการโอนหุน้ BIC เม่ือวนัที่ 24 ธนัวาคม 2556 

การผิดสัญญา หากคู่สัญญารายใดรายหน่ึงผิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระส าคญัและไม่เยยีวยาการผิด
สัญญานั้นภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากคู่สัญญาที่ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายผิด
สัญญา คู่สัญญาท่ีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือหุ้นบริษัทที่ถือโดย
คู่สัญญาที่ผิดสัญญาหรือเลิกสัญญาน้ี  
หากคู่สัญญาที่ไม่ไดก้ระท าผิดสัญญาเพียงรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย (แต่ไม่ใช่
ทุกราย) ใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้น คู่สัญญาท่ีใชสิ้ทธิดงักล่าวมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นทั้งหมด
ของคู่สัญญาที่กระท าผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั 

    

(4) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) 

- ไม่มี - 
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 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัมีการบริหารงานโดยยดึถือแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดย 
 ตระหนักถึงความส าคญัและความรับผิดชอบที่มีต่อผู ้ถือหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั อีกทั้ ง
บริษทัยงัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัน้ี 

1. แนวทางในการเกบ็รักษาขอ้มูลภายใน 

บริษทัไดก้  าหนดระดบัชั้นความลบัของขอ้มูลภายในซ่ึงเป็นข้อมูลลับทางการคา้ท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการปกปิดไม่ใหร่ั้วไหลออกสู่บุคคลภายนอกได ้โดยขอ้มูลเหล่านั้นอาจแบ่งระดบัชั้น
ความลบัเป็นหลายระดบัตามความส าคญั ได้แก่ ขอ้มูลที่เปิดเผยได ้ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลับ 
ขอ้มูลลบัมาก ทั้งน้ีการใชข้อ้มูลภายในร่วมกนัตอ้งอยู่ในกรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ตนไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

ทั้ งน้ี การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริหารแลว้ กรรมการผูจ้ัดการอาจจะเป็น
ผูต้อบเองในกรณีที่ขอ้มูลมีนัยส าคญัมาก หรืออาจมอบหมายให้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลแก่สาธารณะ ส่วนขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลภายนอก หรือ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น ๆ  
ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบุคคลภายนอก 
หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัมีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลแก่
สาธารณชน ไดแ้ก่ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์และพฒันาธุรกิจ ฝ่ายบริหารการลงทุน หน่วยงาน
ดงักล่าวรับผิดชอบงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์และการติดต่อกบัหน่วยงานดา้นการลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ภายนอกบริษทัโดยจะประสานงานกบัหน่วยงานที่เป็นเจ้าของขอ้มูล และ
สรุปเป็นสารสนเทศพร้อมขออนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการ
แสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก บุคลากรของบริษทัจะไม่ตอบค าถามหรือแสดงความเห็น
แก่บุคคลอื่นใดภายนอกบริษทั เวน้แต่จะมีหนา้ท่ีหรือไดรั้บมอบหมายใหต้อบค าถามเหล่านั้น  

2. แนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัไดจ้  ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยใหรั้บรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหารระดบั
สูงสุดเท่าที่จะท าได ้และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจ าเป็นเท่าที่ต้องทราบ
เท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลบั และมีขอ้จ ากดัในการ
น าไปใช ้ บริษทัได้จัดระบบรักษาความปลอดภยัในที่ท  างานเพื่อป้องกันแฟ้มขอ้มูลและ
เอกสารลบั และเจา้ของขอ้มูลที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนตอ้งก าชบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งให้ปฏิบติั
ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัโดยเคร่งครัด 

ทั้ งน้ี บริษัทได้ก  าหนดนโยบายและด าเนินการแจ้งให้กรรมการและผู ้บริหารทราบถึง
ช่วงเวลางดท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 21 วนัก่อนมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว เพื่อป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบและสร้าง
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ความเท่าเทียมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม พร้อมน้ียงัก  าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร
ตอ้งรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัให้บริษทัทราบทนัทีท่ีมีการท ารายการ เพื่อ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ครบถว้น 

 

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

  9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

รายการที ่ ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนนัตก์ุล 800,000 
2 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนนัตก์ุล 181,000 
3 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนนัตก์ุล 804,000 
4 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั นางสาววราพร ประภาศิริกุล 540,000 
5 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนนัตก์ุล 480,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 2,805,000 

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

รายการที ่ ช่ือบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของงาน

บริการอื่น 
ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 
ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบญัชี 

ส่วนที่ตอ้งจ่าย 
ในอนาคต 

1 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์  
จ ากดั (มหาชน) 

การใหค้  าปรึกษา
ดา้นบญัชี 

บริษทั ส านกังาน 
เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จ ากดั 

80,000 - 

2 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากดั 

การใหค้  าปรึกษา
ดา้นบญัชี 

บริษทั ส านกังาน 
เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จ ากดั 

60,000 140,000 

3 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั 
การใหค้  าปรึกษา
ดา้นบญัชี 

บริษทั ส านกังาน 
เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จ ากดั 

480,000 1,920,000 

4 
บริษทั บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 

- - - - 

5 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั - - - - 
รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) 620,000 2,060,000 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกจากการก ากับดูแลกิจการในเร่ืองต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
6/2556 เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ไดก้  าหนดอ านาจอนุมติัวงเงินส าหรับการท ารายการที่เป็น
ธุรกิจปกติ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั 
1. การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ≤ 10 ลา้นบาท > 10 ลา้นบาท - 
2. อนุมติัการลงทุนในโครงการใหม่ ≤ 10 ลา้นบาท > 10 – 500 ลา้นบาท > 500 ลา้นบาท 
3. การจดัท างบประมาณโครงการขนาดใหญ่ 

(โครงการใหม่) 
- - ทุกมูลค่า 

4. การอนุมติัการจดัหา/สัญญา ทุกมูลค่า - - 

 ทั้งน้ี หากการท ารายการใดมีลกัษณะเป็นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั หรือรายการท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย์ของบริษทั คณะกรรมการและผู ้บริหารของบริษทัมีหน้าที่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของส านักงาน  
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบบัน้ี เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตอยา่งย ัง่ยนื โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาค
ส่วนโดยการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี การก  าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมทั้งรณรงค์เสริมสร้างจิตส านึกให้พนักงานตระหนักถึงความส าคญั  การด าเนิน
ธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  CSR  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์หลกัต่อชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไปตามแนวทาง ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ขอ้ ของสถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม  การ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  การเคารพสิทธิมนุษยชน  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม และการมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม โดยขอบเขต ของ
เน้ือหาในรายงานฉบบัน้ีแสดงถึงนโยบายผลการด าเนินงานที่ส าคญัตามรอบปีงบประมาณ ระหว่างวนัที่  1 มกราคม 2556 
ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เช่ือว่าการด าเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างมัน่คงและย ัง่ยืนตอ้งอาศัย 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่ดี ความสามารถของผู ้บริหารและทีมงาน และความมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมควบคู่ไปพร้อมกบัการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัจึงก  าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมข้ึนเพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างจิตส านึกให้ผูบ้ริหารและพนักงานได้
เขา้ใจในหลักการและสามารถยึดถือปฏิบติัเพื่อใชใ้นการบริหารจัดการทุกระดบัเพื่อบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในการ
ด าเนินธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่า งเป็นธรรมต่อผู ้เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ผูถ้ือหุน้ 

บริษทัมุ่งมัน่สร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมให้กบัผูถ้ือหุ้นโดยด าเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างย ัง่ยืนและเพื่อ
สร้างมูลค่าในระยะยาวพร้อมกบัให้ผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมถึงมุ่งมัน่ในหลกับรรษทัภิบาลท่ีดีโดยด าเนินธุรกิจ
ภายใตห้ลกัก  ากบัดูแลกิจการที่ดี ยดึจรรยาบรรณธุรกิจ ด  าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งใหโ้อกาสผูถ้ือหุน้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม  

พนกังาน  

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานทุกคนในบริษทั ซ่ึงเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดและมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคลื่อนใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจและพฒันาต่อไปในอนาคต บริษทัจึงมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
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พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและแข่งขนัได้กบับริษัทในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน 
นอกจากน้ีบริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่ข้ึนกบัเพศ ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

คู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงยดึมัน่ในกรอบกติกาและจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี มุ่งท าธุรกิจที่แข่งขนัดว้ยความ
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดก้บัคู่แข่ง คู่คา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจทุกคน 

ชุมชนและสังคม 

ในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและสังคมไทย บริษทัตระหนักถึงความส าคญัในการร่วมเ ป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันา สนนัสนุน และร่วมดูแลชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และประเทศชาติ บริษทัจึงมุ่งมัน่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มโดยเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั รวมถึงยงัสนับสนุน
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในชุมชนใกลเ้คียงกบัธุรกิจและเป็นการสร้างจิตส านึก 
จิตอาสา และเนน้การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและพนกังานดว้ยการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง 

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ
อยา่งมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยยดึหลกัความซ่ือสัตยย์ุติธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบไดเ้ป็นส าคญั บริษทัจึงจัดท า
หลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจและเผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนไดรั้บทราบ รวมถึงมีกฎระเบียบและ
บทลงโทษในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานในองคก์รนอกจากนั้นยงัจดัใหมี้แนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือ
ขอ้ร้องเรียน (Whistleblower) ส าหรับการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองคก์ร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ทั้งจากพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นรวมทั้งมีกลไกใน
การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนให้สามารถแจ้งขอ้มูลดงักล่าวถึงระดบั
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงผูท้ี่พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามขอ้
สงสัยหรือขอ้ร้องเรียนไปยงัผูบ้งัคบับญัชา ส านกัตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการตรวจสอบ 
ตลอดจนคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครอง นโยบายเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั และการ
จ ากดักลุ่มผูรั้บทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเท่านั้ น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภยัให้แก่ผู ้
ร้องเรียน ซ่ึงบุคคลผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนาม และเม่ือเห็นเป็น
การสมควรบริษทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองพิเศษหากอาจเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายไดว้่าอาจ เกิด
ความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภยัภายใตก้ลไกการบริหารงานของบริษทัและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 
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3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและคุณค่าในความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานของการท างานร่วมกนัในองค์กร การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์และความเป็นทีม รวมถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกิจ บริษทัตระหนักและ
เคารพสิทธิมนุษยชนโดยปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่ค านึงถึงหรือแบ่งแยก เช้ือ
ชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา ความพิการ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ซ่ึงพนกังานทุกคนยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกโดยไม่กระทบต่อกฎหมายและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั  

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และมุ่งพฒันาคุณภาพของบุคลากร ทั้งดา้นศกัยภาพ ทกัษะ สภาพการ
ท างาน และจรรยาบรรณ ใหบุ้คลากรเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข เพื่อสามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มความสามารถรวมถึงเป็น
สมาชิกที่ดีขององคก์รและสังคม 

การสรรหาและว่าจา้งบุคลากร   

ระบบการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบติั ประสบการณ์ และความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน รวมถึง
พิจารณา จรรยาบรรณและทศันคติที่ดี มีคุณธรรม สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยปัจจุบนัพนักงานของ
บริษทัมีความหลากหลายในดา้นต่างๆ เช่น เพศ อาย ุสถาบนัการศึกษา ประสบการณ์ ความช านาญดา้นต่างๆ รวมถึงศาสนา
ซ่ึงมีทั้งพุทธและอิสลามเป็นตน้ 

การพฒันาบุคลากร   

บริษทัสนับสนุนให้พนักงานทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ืองและเท่าเทียมกนั โดย
มุ่งเนน้ทั้งการอบรมท่ีเกี่ยวกบัหนา้ท่ีงานโดยตรงและการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในดา้นอื่นๆ โดยในแต่ละปีบริษทัมีการ
จดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอส าหรับการฝึกอบรมทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์รของพนักงาน และยงัเปิดโอกาส
ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเสนอหลกัสูตรอบรมที่ตนเองสนใจมายงัฝ่ายบริหารองค์กรเพื่อด าเนินการให้พนักงานไดเ้ขา้
รับการฝึกอบรมหลกัสูตรดงักล่าวตามความเหมาะสม 

ศึกษาดูงาน   

บริษทัจดัใหพ้นกังานไดมี้โอกาสไปศึกษาดูงานท่ีโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆของบริษทัทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
เช่น โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บางเขนชยั จังหวดั
นครราชสีมา  และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 1 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อ
ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจหลกัและจดัส่งผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมการอบรมที่ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
ธุรกิจพลงังาน บญัชี การเงิน การบริหารดา้นต่างๆ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทัมหาชน ฯลฯ ซ่ึงจัดโดยองค์กรต่างๆทั้ง
ในและต่างประเทศ 
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การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์   

บริษทัมีระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งและเป็นไปตาม
การพิจารณาความสามารถความสามารถและผลการปฏิบติังานของพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม อีกทั้งยงัมุ่งเน้น
สนบัสนุนและพฒันาพนกังานใหมี้โอกาสความกา้วหนา้ในสายงาน นอกจากนั้นยงัมีระบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆแก่พนักงานและครอบครัวในระดับที่แข่งขนัไดก้บับริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั อาทิเช่น  กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ  
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพประจ าปี  และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เป็นตน้ 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

 เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจโฮลด้ิง คอมปานี (“Holding Company”) ถือหุ้นในบริษทัต่างๆซ่ึงประกอบธุรกิจ
หลกัในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจึงไม่มีผูบ้ริโภคทางตรง 

6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

ตามพันธกิจของบริษัทที่มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรม แก่ผูถ้ือหุ้นและให้ความส าคัญอย่าง
ต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยให้ความส าคัญกบัส่ิงแวดล้อมตั้ งแต่ก่อนเข้าลงทุนในโครงการโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มของ
โครงการแต่ละโครงการโดยตอ้งแน่ใจว่าโครงการนั้นๆมีการจัดท าการศึกษาผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (SIA, 
EIA) ตามกฎหมายที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยผู ้เช่ียวชาญ ซ่ึงต้องสามารถบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยกว่า
ผลประโยชน์ที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ เม่ือโครงการด าเนินการแลว้ บริษทัโดยตวัแทนคณะกรรมการในบริษทัย่อย
ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการโรงไฟฟ้าต่างๆที่บริษทัลงทุนดูแลให้โรงไฟฟ้าต่างๆปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการที่บริหาร
จดัการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองอีกดว้ย 

ดว้ยความยึดมัน่ในพนัธกิจซ่ึงให้ความส าคัญกบัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบันทุกโครงการท่ีบริษทัเขา้ลงทุน ล้วนเป็น
โครงการโรงไฟฟ้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัมุ่งเน้นลงทุนในโครงการ
พลงังานไฟฟ้าสะอาด พลงังานหมุนเวียน ท่ีสร้างมลภาวะน้อย สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยและใชท้รัพยากรใน
ขั้นตอนการผลิตอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 
และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เป็นตน้ 

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

เช่นเดียวกบัท่ีบริษทัมุ่งมัน่ให้ความส าคญักบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม บริษทัมุ่งรักษาพนัธกิจท่ีจะดูแลชุมชน สังคม 
และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนดว้ย บริษทัแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมตั้งแต่ก่อนเขา้ลงทุนในโครงการโดย
พิจารณาผลกระทบดา้นชุมชนและสังคมควบคู่ไปกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งแน่ใจว่าโครงการนั้นๆ มีการจัด
ท าการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและสังคม (SIA) ตามกฎหมายที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงหากโครงการ
ใดมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม โครงการจะตอ้งมีมาตรการในการลดผลกระทบและดูแลเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบที่
เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรมในระยะยาว บริษทัรวมถึงบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการโรงไฟฟ้าต่างๆยงัให้ความส าคญั
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ต่อการพฒันาชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุมชนในเขตโรงไฟฟ้าเพื่อร่วมพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีการ
จดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง   

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูล้งทุนในโรงไฟฟ้าที่เนน้พลงังานสะอาด พลงังานหมุนเวียน แมบ้ริษทั
ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตเทคโนโลยีแต่บริษทัมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพลงังานสะอาด พลงังานหมุนเวียน และ
นวตักรรมในการประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่าและย ัง่ยืน ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อเสถียรภาพดา้นพลงังาน
ของประเทศในอนาคต โดยบริษทัและบริษทัย่อยเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบันวตักรรมและ
เทคโนโลยดีา้นพลงังานต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 
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แผนงานดา้นกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 แผนงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเนน้ใหค้วามส าคญักบัชุมชนใกลเ้คียงธุรกิจ

โรงไฟฟ้าที่บริษัทลงทุนโดยเน้นกลุ่มเยาวชน โรงเรียน ผูด้ ้อยโอกาส เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่ตอ้งการความช่วยเหลือจ าก

ภาคเอกชนและเป็นกลุ่มที่มีความส าคญั เน่ืองจากเยาวชนจะเป็นผูข้บัเคลื่อนประเทศในอนาคต นอกจากจะเน้นการให้การ

สนบัสนุนปัจจยัหลกัเช่นทุนการศึกษา บริษทัยงัเนน้การสนบัสนุนที่เช่ือมโยงกบัธุรกิจเช่นการบริจาคหลอดไฟและแฝงการ

ใหค้วามรู้กบัเยาวชน โรงเรียน และชุมชน โดยการใหค้วามรู้เร่ืองการประหยดัไฟฟ้า การใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มผ่าน

กิจกรรมต่างๆท่ีบริษทัจดัข้ึน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนและผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัดว้ย 

กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ มอบหลอดไฟ LED ประหยดัพลงังาน ให ้10 โรงเรียนในอยธุยา 

 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) สนับสนุนชุมชนประหยดัพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเม่ือวันที่ 17 

ธนัวาคม 2556 ดว้ยการมอบหลอดไฟ LED ประหยดัพลงังานแก่ 10 โรงเรียน ณ อ  าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
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ไดแ้ก่  โรงเรียนอุดมศีลวิทยา  โรงเรียนวดัตลาด  โรงเรียนวดัยม  โรงเรียนเจา้ฟ้าสร้างโรงเรียนวดัเชิงท่า  โรงเรียนวดัลาดระ

โหง  โรงเรียนทุ่งศรีโพธ์ิ  โรงเรียนบา้นกลิ้ง  โรงเรียนชีปะขาว  และโรงเรียนบา้นพลบั 

 

ทั้งน้ีเพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้โรงเรียนสามารถใชไ้ฟฟ้าไดอ้ย่างประหยดัและย ัง่ยืน อีกทั้งยงัเสริมสร้าง

ศกัยภาพในการเรียนรู้ของเดก็เยาวชนในโรงเรียน ใหเ้ติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลอนัส าคญัที่ตระหนักถึงการใชพ้ลงังาน

อยา่งคุม้ค่า เพื่อพฒันาประเทศชาติต่อไป บริษทัเช่ือมัน่ว่า การเร่ิมตน้ท่ีโรงเรียนจะเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและสร้างค่านิยม

พื้นฐาน ในการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่าและย ัง่ยนื ซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อชุมชน และประเทศในอนาคต การ

ใชห้ลอดไฟ LED ถือเป็นการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มได ้เน่ืองจากหลอด LED ใชพ้ลงังานนอ้ยกว่าหลอดไฟทัว่ไปในการส่อง

สว่างและแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นแสงสว่างโดยไม่ตอ้งแปลงเป็นความร้อน จึงไม่เกิดการสูญเสียพลงังาน ท าให้ประหยดั

ค่าใชจ่้ายค่าไฟฟ้าไดก้ว่า 50% ช่วยประหยดัพลงังานและมีอายกุารใชง้านที่ยาวนานกว่าหลอดไฟทัว่ไปถึง 10 เท่า ท  าให้ไม่

ตอ้งเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยคร้ัง จึงช่วยลดขยะอนัตรายท่ีเกิดจากหลอดไฟใชแ้ลว้ไดอ้ยา่งดี 
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กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ ปลูกตน้ไมใ้หโ้รงเรียน 

   

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงปัญหาและความจ าเป็นในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน โดยได้

จดักิจกรรม ปลูกตน้ไมใ้หโ้รงเรียน เม่ือวนัที่ 17 ธันวาคม 2556 ร่วมกบัโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัโรงเรียนและสร้างจิตส านึกในการเห็นคุณค่าของตน้ไมใ้ห้กบันักเรียน

และโรงเรียนอีกดว้ย  
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กิจกรรม มอบผา้ห่มสู้ลมหนาว 2556 ของ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  

 

เม่ือวนัที่ 20 ธนัวาคม 2556 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 100 ไดม้อบผา้ห่มจ านวน 260 ผืน เพื่อบรรเทาความหนาวเยน็ของประชาชนในส่วนองค์การบริหาร

ต าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองดว้ยช่วงระยะเวลาระหว่างเดือน ตุลาคม-กุมภาพนัธ์ ของทุกปีเป็น

ช่วงฤดูหนาวมีมวลอากาศเยน็ปกคลุมส่งผลใหบ้ริเวณดงักล่าวอุณหภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเยน็ซ่ึงมีผลท าให้ประชาชน

ไดรั้บความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดงักล่าว ดงันั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภยัหนาว บริษทั

จึงจัดหาผ้าห่มกันหนาว เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  โดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชนผู ้ด้อยโอกาส  

ครอบครัวยากจน และประชาชนที่ขาดแคลนผา้ห่มกนัหนาวเป็นอนัดบัแรก โดยมอบให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคก

ไทย อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ประกอบดว้ย 11 หมู่บา้นไดแ้ก่ บา้นหว้ย  บา้นศรีษะกระบือ  บา้นส าลายใต ้ บา้น

บุสมอ  บา้นส าลายเหนือ  บา้นโคกไทย  บา้นหนองลา้งชา้ง  บา้นหนองกระทุ่ม  บา้นหวันา  บา้นหนองใหญ่  และบา้นโคก

กระเบ้ือง   
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กิจกรรม วนัเดก็แห่งชาติ 

 

 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั บางเขนชยั จ ากัด สนับสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติท่ีจัดข้ึน ณ 

โรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตต าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดข้ึนเป็นประจ าทุกปี เพื่อมอบ

ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองเขียน อุปกรณ์กีฬา และของเล่น ให้แก่โรงเรียนต่างๆดงัน้ี โรงเรียนวดัศรีษะกระบือ  

โรงเรียนโคกเกษม  ศูนยเ์ดก็โคกไทย  และศูนยเ์ดก็หนองลา้งชา้ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไดรั้บ

การสนบัสนุนทุนการศึกษาโดยเฉพาะเยาวชนที่เรียนดีแต่ดอ้ยโอกาสและส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีพฒันาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย 

อารมณ์ สังคม มีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์และห่างไกลจากยาเสพติด  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระสอบทานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการ
บริหารงานทางดา้นธุรการต่อกรรมการผูจ้ัดการ  โดยมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้งบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม ตาม
แผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหม้ัน่ใจว่า ระบบการควบุม
ภายในของบริษทัเหมาะสม เพียงพอ สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงมีการควบคุมการด าเนินงาน การ
รายงานทางการเงินที่มีความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา มีการปฏิบติัตามนโยบาย และเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 
และขอ้บังคบัของทางราชการ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สามารถด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ บนพื้นฐานความเป็นธรรมดา้นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้า ท่ีในการพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี รวมถึง
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้นในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือ
รายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ดา้นการบริหารความเส่ียง บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการบริหารจัดการ 
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัด าเนินการพิจารณาปัจจยัเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยูห่รือคาดว่าจะประสบ น ามาวิเคราะห์ผลกระทบ
และโอกาสท่ีความเส่ียงนั้นจะเกิดข้ึน แลว้ก  าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงนั้นใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และ
สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั แลว้น าเสนอคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงพิจารณาความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงรับทราบ 

 เม่ือพิจารณาปัจจัยข้างตน้ประกอบกับระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานท่ีบริษทัจัดให้มีข้ึนแล้ว 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีความเห็นตรงกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั
ย่อย มีความเพียงพอ และเหมาะสม ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในมี 5 องค์ประกอบ คือ 
องค์กรและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอ้มูล ระบบการติดตามและประเมินผล สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัจากการที่ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน
น าไปใชใ้นทางมิชอบหรือโดยไม่มีอ  านาจ ไม่ใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีสาระส าคญั และที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัไม่เคยไดรั้บรายงานว่ามีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัจากผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน
แต่อยา่งใด 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 12  พฤศจิกายน  2556 คร้ังท่ี  2/2556 ไดแ้ต่งตั้งบริษทั ช.การช่าง 
จ ากดั (มหาชน) ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ซ่ึงบริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) ไดม้อบหมายให ้นางสุดารัตน์   โพธ์ิแยม้จิตร์ ต  าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
ปฏิบติัหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และนางสุดารัตน์   โพธ์ิแยม้
จิตร์ แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าที่ดงักล่าว เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการ
ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 6 ปี ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ัดการส่วน
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ตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้า
ตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 นอกจากนั้นบริษทัมอบหมายให ้นางสาวศรัณภฏั สุวรรณวฒัน์ ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากบัดูแล เพื่อท า
หนา้ที่ก  ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการที่ก  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยมีคุณสมบติั
ของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ใน ปี 2556 ภายใต้หลักการ
พิจารณาการเขา้ท ารายการ ดงัน้ี 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บริษทัพิจารณาเขา้ท ารายการระหว่างกนัตามความจ าเป็นและสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และไม่มี
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั บริษทัย่อย และบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีเง่ือนไขไม่แตกต่างไปจากการท า
รายการกบับุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ตามปกติของธุรกิจ หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถว้นในแต่ละรายการ เพื่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทั และรักษาประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้อยา่งเท่าเทียม 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษทัก  าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั แบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีรายการระหว่างกนั
ที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกนัประเภทธุรกิจปกติและสนบัสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัมอบอ านาจ
ในหลกัการใหฝ่้ายจดัการมีอ  านาจพิจารณาเขา้ท ารายการได ้ และส าหรับรายการระหว่างกนัประ เภทอื่น  บริษทัไดก้  าหนด
อ านาจผูมี้สิทธิอนุมัติการท ารายการตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกอบหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์การเขา้ท ารายการเกี่ยวโยง อีกทั้ งก  าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนา้ที่สอบทานและใหค้วามเห็นการท ารายการระหว่างกนัก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและมี
มติอนุมติั 

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการะหว่างกันในอนาคต 

บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมีการท ารายการะหว่างกนัเกิดข้ึนอีก เน่ืองจากเป็นไปตามลกัษณะการคา้ปกติของบริษทั และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัในหลกัการมอบอ านาจให้ฝ่าย
จัดการมีอ  านาจพิจารณาอนุมติัท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้า
โดยทัว่ไป ส่วนรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัประเภทอื่นท่ีมีขนาดรายการถึงเกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้ือ
หุ้น นอกจากบริษัทจะปฏิบติัตามข้อบงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือข้อก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนแลว้  บริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นการท ารายการ
ประเภทดงักล่าวว่ามีความจ าเป็น สมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ และราคาที่ก  าหนดมีความเหมาะสม เพื่อมิให้มีเง่ือนไข
แตกต่างจากการท ารายการประเภทเดียวกนักบับุคคลภายนอก  

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ
บริษทั  
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน)   (CKP) 

N/A CKP ประกอบธุรกิจหลักโดยการถื อหุ้น ในบริษัทอื่ น 
(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานประเภทต่างๆ 

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากัด  (SEAN) 

ถือหุน้ร้อยละ 56 โดย CKP SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน 
สปป. ลาวและใหบ้ริการค าปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
กบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด  (NN2) ถือหุน้ร้อยละ 75 โดย SEAN NN2 เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า โดยเป็นผู ้
ไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว  ตามสัมปทานโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 615 เมกะวตัต ์

บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (BKC) ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP BKC เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์โดยมี
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ตั้งอยูท่ี่ อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา  
มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า    8 เมกะวตัต ์

บริษัท บางปะอิน 
 โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด  (BIC) 

ถือหุน้ร้อยละ 65 โดย CKP BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โดยใชก้๊าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิง มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต ์และไอน ้า 
19.6 ตนัต่อชัว่โมง (ส าหรับโครงการ 1)  โดยโรงไฟฟ้า
ดงักล่าวตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรี-อยธุยา 

บริษัท ซีเคพีโซล่าร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท วิสโซลิส จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) (CK) 

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอยา่งครบวงจร และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP เน่ืองจาก 
CK เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ CKP โดยถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 31.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ นอกจากน้ี CKP 
และ CK ยงัมีกรรมการร่วมกนั   จ  านวน   3  ราย  ไดแ้ก่            (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (3) 
นายประเสริฐ มริตตนะพร 
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บริษัท น ้าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) (TTW) 

TTW ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปามาดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัชั้นน าของประเทศในการด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกบัน ้า พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งมุ่งมัน่ด  าเนินงานเพื่อเขา้สู่ธุรกิจพลงังานอยา่งจริงจงั  เป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง
กนักบั CKP เน่ืองจาก TTW  เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้ของ CKP โดยถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ และมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์และ (2)นายณรงค ์แสงสุริยะ และ (3) นาย
สมโพธิ ศรีภูมิ  

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BECL) 

BECL ประกอบธุรกิจเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นท่ี 2) และส่วนต่อขยายต่างๆและ
ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP เน่ืองจาก BECL เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุ้นของ CKP โดยถือหุ้นสัดส่วน
ร้อยละ 23.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ และมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
และ (2) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  

บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากัด (CKL) 

CKL ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า    ไซยะบุรี โดย 
CKL เป็นบริษทัยอ่ยของ CK โดย CK ถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้  

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) 

XPCL ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีบนแม่น ้ าโขงท่ีเขตไซยะบุรี สปป.ลาว มีก  าลงัการผลิต
ไฟฟ้า 1,285 เมกะวตัต ์เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้าโดยไดรั้บสัมปทานในการผลิตไฟฟ้าจากสปป.ลาว และเป็น
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP เน่ืองจาก XPCL มีผูถ้ือหุ้น คือ CK และ BECL ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 30 และร้อยละ 7.5 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ XPCL และยงัมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรี
วิศวเวทย ์(3) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (RATCH) 

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนน าของกลุ่มบริษทั ในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และแผนกลยทุธ์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา และการขยายกิจการ ที่มุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
และธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเน่ืองจาก RATCH ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ใน SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ CKP  

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากัด (RATCH Lao) 

RATCH Lao เป็นบริษัทย่อยของ RATCH โดย RATCH ถือหุ้นใน RATCH Lao ร้อยละ 100 RATCH Lao  
จดทะเบียนจดัตั้ง ภายใตก้ฎหมายของประเทศ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจด าเนินงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลงัน ้า น ้ างึม 2 และด าเนินโครงการศึกษาส ารวจความเหมาะสมในการพฒันาโรงไฟฟ้าอื่นๆในประเทศ สปป.ลาว ใน
ฐานะตวัแทนของ RATCH ในประเทศ สปป.ลาว  
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 

กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจดา้นกิจการพลงังานภายใตก้ารก  ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั ด  าเนินธุรกิจหลกั
ในการผลิต จัดให้ไดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ผู ้ใชไ้ฟฟ้าตาม
กฎหมายก าหนดและประเทศใกลเ้คียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักิจการไฟฟ้าภายใตก้รอบพระราชบญัญติั กฟผ.
และเกี่ยวขอ้งกนักบั CKP เน่ืองจาก กฟผ.เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ RATCH โดยถือหุน้ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้และ RATCH เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ CKP 

 
บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ย ีจ ากัด (GPSC) 

GPSC ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้า และน ้ าอุตสาหกรรม ให้กบัลูกคา้
อุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซ่ึงมีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 30.31) และบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  (ถือหุ้นร้อยละ 30.10) ซ่ึงบริษทัทั้งสองแห่งเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย โดย GPSC ไดรั้บโอนหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ใน BIC จาก PTT  เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีผลท าให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 GPSC เป็นผูถ้ือหุ้นของ BIC 
และ GPSC เป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั  

 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) 

PTT ประกอบกิจการปิโตรเลียม ด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุน
ในบริษทัท่ีด  าเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเน่ืองจาก PTT ถือหุน้ร้อยละ 30.10 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน GPSC 

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ ากัด (BLDC) 

บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดัประกอบธุรกิจจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นท่ีในนิคม บริหารและให้บริการ
สาธารณูปโภคบางส่วน รวมเน้ือท่ีนิคม 1,962-1-64 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี  4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลขที่ 308) แยกจากถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นท่ีหมู่ ท่ี 2 ต  าบลคลองจิก และหมู่ที่ 16 
ต  าบลบางกระสั้น อ  าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมีสัญญาร่วมด าเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปะอิน ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ BLDC ลงนามวนัที่ 22 ธันวาคม 2532 เป็นบริษทัที่
เกี่ยวขอ้งกบั CKP เน่ืองจากมีกรรมการร่วมกนั 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL) 

GOL เป็นผูใ้หส้ัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 แก่ SEAN (ซ่ึงต่อมาไดโ้อนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัตั้งแต่วนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ และสามารถต่ออายสุัญญาไดอ้ีก ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขท่ี
จะตกลงกนัของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย โดย NN2 มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าภาคหลวงและภาษีให้กบั GOL ตามระยะเวลาและ
อตัราที่ก  าหนดในสัญญาสัมปทาน ซ่ึง NN2 ไดเ้ร่ิมจ่ายค่าภาคหลวงให้กบั GOL แลว้ นับตั้งแต่วนัท่ีเปิดด าเนินการใน
ช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นตน้มา  GOL ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เน่ืองจาก GOL เป็นผูถ้ือหุ้นของ EDL ซ่ึงมี EDL-
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Gen เป็นบริษทัยอ่ยโดย EDL ถือหุน้ใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุน้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของ CKP 

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 

EDL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก  ากบัดูแลของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ ด  าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต จัดให้ไดม้า 
และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าในประเทศลาว พร้อมทั้งน าเขา้และส่งออกพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ี EDL ยงัท าหน้าที่พฒันา
โครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าของรัฐบาลลาว และ EDL เป็นบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัเน่ืองจาก EDL 
เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของ CKP 
 
2. รายการระหว่างกันของ CKP และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
รายการระหว่างกนัของ CKP และบริษทัยอ่ยกบับริษทั/บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สามารถ
สรุปเป็นหวัขอ้หลกัไดด้งัน้ี 
1) รายการเช่าส านกังาน CKP BIC และ SEAN เช่าส านกังานในอาคารวิริยะถาวรของ CK ซ่ึงเป็นประโยชน์และสะดวก

ต่อการด าเนินงาน  
2) รายการเกี่ยวกบัการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึง NN2 และ BIC  จา้ง CK ในการด าเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเน่ืองจาก CK เป็น

ผูรั้บเหมาขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์และความสามารถ จึงเป็นประโยชน์ส าหรับ NN2 และ BIC 
3) รายการเกี่ยวกบัการด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ที่ SEAN และ NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญากบั

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัของทั้ง 2 บริษทั ไดแ้ก่  

ก. สัญญาว่าจา้ง RATCH ในการบริการใหค้  าปรึกษางานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  

ข. สัญญาว่าจ้าง RATCH-Lao ในการให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operating and 
Maintenance)1 

ค. สัญญาว่าจา้ง RATCH-Lao ในการบ ารุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า (Major Maintenance)2 

ง. สัญญาว่าจา้ง EDL ส าหรับงานปฏิบติัการของระบบส่งไฟฟ้า ไดแ้ก่สถานีไฟฟ้าบา้นนาบง และสายส่งไฟฟ้าจาก
สถานีไฟฟ้ายอ่ยบา้นนาบง จนถึงจุดซ้ือขายไฟฟ้ากลางแม่น ้าโขง NN2  

จ. สัญญาว่าจา้ง กฟผ. เป็นผูใ้หบ้ริการในงานบ ารุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้าบา้นนาบง และสายส่งไฟฟ้า   
ทั้งน้ี การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นไปเพื่อลดความเส่ียงของความไม่
พร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เน่ืองจาก RATCH  EDL และ กฟผ. มีประสบการณ์ บุคลากร และความช านาญในดา้น
การบริหารจดัการโรงไฟฟ้า อีกทั้ง กฟผ. ยงัเป็นผูจ้ัดการเร่ืองสายส่งไฟฟ้ารายเดียวในประเทศไทย และ EDL ก็เป็น
ผูจ้ดัการเร่ืองสายส่งในประเทศลาว ดงันั้น ทั้ง กฟผ. และ EDL จึงมีความช านาญดา้นบริหารจัดการสายส่งและสถานี

                                                
1, 2 ส าหรับสญัญาวา่จา้ง RATCH-Lao ในการให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operating and Maintenance) และ สัญญา
ว่าจ้าง RATCH-Lao ในการบ ารุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า (Major Maintenance)  RATCH-Lao ได้ท  าสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผูร้ับจ้างช่วง
เพื่อให้บริการในงานทางดา้นเทคนิคท่ีส าคญับางส่วน แต่ RATCH-Lao ยงัคงต้องรับผิดชอบผลงานของ กฟผ. รวมถึงยงัคงมีหน้าท่ีต้อง
ให้บริการดา้นเทคนิคในส่วนท่ีเหลือและงานดา้นการบริหารจดัการตามสญัญาแกบ่ริษทัต่อไปจนกระทัง่ครบก  าหนดสญัญา 
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ไฟฟ้า จึงเป็นประโยชน์ส าหรับ NN2 นอกจากน้ีรายการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 และ กฟผ. ถือเป็นรายการซ้ือขาย
ไฟฟ้าตามปกติและเหมาะสม เน่ืองจาก กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าน าเขา้รายเดียวในประเทศไทย 

4) รายการเกี่ยวกบัการเช่าที่ดินของ BIC เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า เป็นท่ีดินท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
ในนิคมอุตสาหกรรมและขนาดเหมาะสมส าหรับการสร้างโรงไฟฟ้ารวมถึงสามารถขายสินคา้ไฟฟ้าและไอน ้ าให้แก่
ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมได ้และอีกทั้งการเช่าเพื่อติดตั้ งเสาไฟฟ้าและท่อก๊าซมีความเหมาะสมเน่ืองจากมีความ
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของ BIC 

5) รายการเกี่ยวกบัการซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก PTT เพื่อด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมของ BIC 
ซ่ึงเป็นรายการที่เหมาะสมเน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม
และ PTT เป็นผูจ้  าหน่ายก๊าซธรรมชาติแก่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในประเทศไทยและมีมาตรฐานสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติส าหรับลูกคา้โครงการ SPP ทัว่ไป นอกจากน้ี BIC ไดท้  าสัญญาซ้ือขายน ้ าประปาเพื่อใชใ้นระบบการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน ้า รวมถึงการบริการบ าบดัน ้าเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ากบั TTW ผูจ้  าหน่ายน ้ าประปาในเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้า  

6) รายการเกี่ยวกบัค่าจา้งบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ของ BKC เพื่อบริหารจดัการระบบการผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยบ์างเขนชยั จงัหวดันครราชสีมาใหก้บั กฟภ. เน่ืองจาก CKP มีบุคคลากรที่
มีความรู้และความช านาญในดา้นการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

7) รายการเกี่ยวกบัค่าจ้างบริหารจัดการดา้นการเงินให้กบั BIC เน่ืองจาก CKP มีผูท้ี่มีประสบการณ์ในการดา้นการเงิน 
และมีความรู้ความเขา้ใจในระบบการปฏิบติัการทางการเงินของ BIC เป็นอยา่งดี 
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3. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 

รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ  ดงัน้ี 

3.1 รายการระหว่างกันของ CKP กับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

3.1.1 การเช่าส านกังานระหว่าง CKP กบั CK 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ /ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

  31 ธ.ค. ปี 2556 

การเช่าพื้นที่ส านักงาน CKP   ใน
อาคารของ CK  

 ค่าเช่าพื้นท่ีส านกังาน 
 เจา้หน้ีรายการ 

          ค่าสาธารณูปโภค 
           

 
 
0.23 
0.03 

 
 
0.67 
0.33 

 
 
บริษัทได้ใช้พื้นท่ีชั้น 13 ของอาคารวิริยะถาวรของ  CK 
เป็นส านกังานชัว่คราว (ในระหว่างท่ีรอการตกแต่งพื้นท่ี
ส านักงานถาวรของบริษัทท่ีจะเช่าพื้นท่ีในชั้น 24 ของ
อาคารดังกล่าว) โดย CKP ตกลงท่ีจะช าระค่าใช้พื้นท่ี
ดงักล่าวให ้CK เท่ากบัอตัราค่าเช่าพื้นท่ีส านกังานและจ่าย
สาธารณูปโภคท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นอตัราค่าสาธารณูปโภค
ปกติที ่CK เรียกเกบ็จากผูเ้ช่าทัว่ไป   

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล  ราคาค่าเช่าพื้น ท่ี
ดังกล่ าว  CK ซ่ึ ง เ ป็นผู ้ให้ เ ช่ าได้คิด เฉพาะค่ า
สาธารณูปโภคที่  CKP ใช้จ ริ งตามอัตราค่ า
สาธารณูปโภคที่ CK เรียกเก็บจากผูเ้ช่าทัว่ไป ดงันั้น
อตัราค่าเช่าดงักล่าวจึงเป็นราคาที่เหมาะสม 
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3.1.2 รายการระหวา่ง  CKP กบั CK  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญา Service Agreement on 
Secondment of Internal Audit Duties  
การจ้างบริหารระหว่าง CKP     กับ CK 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

 
 
 
 
 

0.30 
0.32 

 
 
 
 
 
CKP มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู ้ที่มีความรู้และความ
ช านาญเกี่ยวกบัการเงินโดยตรง และเห็นว่า CK มีผูท้ี่มี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านสอบบัญชีภายใน 
ดงันั้น จึงเขา้ท าสัญญาจา้งบริหารกบั CK ส าหรับบุคลากร 
1 ราย เป็นระยะเวลา 4 เดือนในปี 2556 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2556 ถึง วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2557 โดย CKP ตกลง
ที่จะจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั CK ในมูลค่า 100,000 บาทต่อ
เดือน  

 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก  CK มี
บุคลากรและมีความช านาญในด้านการบริหาร
จดัการ นอกจากน้ี ราคาค่าจา้งตามสัญญาดงักล่าวยงั
ค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร ลักษณะงาน และ
ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้ น ราคา
ดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 

  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ท่ี 12 รายการระหว่างกนั 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 หนา้ท่ี 136 
 

3.2 รายการระหว่างกันSEAN และ NN2  กับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง  

3.2.1 รายการระหวา่ง SEAN กบั XPCL ส าหรับการจา้งบริหารโครงการไซยะบุรี 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. ปี 2555 

รอบบัญชีส้ินสุด 
 31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญาจ้างบริหาร           โครงการ ไซ
ยะบุรี 
ระหว่าง SEAN กับ XPCL 

 รายไดค้่าบริหาร 
          โครงการ  
 ลูกหน้ีการคา้  
         (รายไดบ้ริหารโครงการ) 

 
 

 
 
 

45.29 
 

4.04 
 
 
 

 
 
 

43.98 
 

3.92 
 
 
 

 
 
 
มีการลงนามสัญญาระหว่าง SEAN กบั XPCL ภายใต้
สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริษัท (Owner Engineer 
Agreement) ในการท าหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้าง และงานทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกบั กฟผ. และ EDL เพื่อ
ควบคุมงานก่อสร้างให้เ ป็นไปตามข้อก าหนดและ
มาตรฐานภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  เป็นต้น สัญญา
ดังกล่าวมีค่าบริการรวม 511.32 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งเป็นค่าบริการในอตัราเหมาจ่าย 
452.80 ล้านบาท และค่าบริการในการเ ดินทางไป
ปฏิบัติงานที่โครงการ ซ่ึ งเ รียกเก็บตามจ านวนวันที่
เดินทางจริง ในวงเงินประมาณ (Provision) 58.82 ลา้น
บาท  ซ่ึงมีระยะเวลาของสัญญาตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก SEAN เป็นผู ้มี
ประสบการณ์จากการบริหารและจัดการในการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 มาแลว้ 
จึงน าความสามารถของบุคลากรดงักล่าวมาก่อให้เกิด
รายไดอ้ื่นๆแก่ SEAN นอกจากน้ี ราคาค่าตอบแทน
ดงักล่าวกเ็ป็นราคาที่สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นราคา
ที่ค  านวณจากจ านวนพนักงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทน
ของพนกังานดงักล่าว  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
2555 จนส้ินสุดลงหลงัจากวนัเร่ิมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
เป็นเวลา 1 ปี 

 
3.2.2 รายการเช่าส านกังานระหวา่ง SEAN กบั CK 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

การเช่าส านักงาน SEAN ในอาคาร
ของ CK 

  ค่าเช่าส านกังาน 
  เจา้หน้ีอื่น  (ค่าสาธารณูปโภค
ส านกังาน) 

 
 

2.25 
0.03 

 
 

2.26 
0.03 

 
 
SEAN ไดเ้ช่าพื้นท่ีส านกังานชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวร
จาก CK ส าหรับเป็นส านักงานในกรุงเทพฯโดยมีพื้นท่ี 
468.91 ตรม. มีอายสุัญญาเช่า 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2556  โดยมีค่าเช่าพื้นท่ี 75,025.60 บาทต่อเดือน และ
ค่าบริการเคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ  านวยความสะดวก 
112,538.40 บาทต่อเดือน 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นท่ี
เพื่อใช้เป็นพื้น ท่ีส านักงานของ SEAN มีความ
สมเหตุสมผลและราคาค่า เ ช่ าดังกล่ าว มีความ
เหมาะสมเพราะเป็นอตัราค่าเช่าพื้นท่ีท่ี CK ให้เช่ากบั
ลูกคา้ทัว่ไปในอาคารวิริยะถาวร 
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3.2.3 รายการระหวา่ง SEAN กบั RATCH 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

  31 ธ.ค. ปี 2556 

การส่งพนักงานจาก RATCH 
ปฏิบัติงานให้แก่ SEAN 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีอื่น                  (ค่าใชจ่้างาน
บริหารคงคา้ง) 

 
 

7.61 
0.68 

 
 

2.31 
- 

 
 
เน่ืองจากในสัญญาระหว่างผูถ้ือหุ้นของ SEAN คือ CK 
BECL และ RATCH ไดก้  าหนดเง่ือนไขว่า RATCH จะส่ง
บุคลากรร่วมปฏิบติังานในส่วนงานวิศวกรรมและการเงิน
ของ SEAN ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 
เพราะ RATCH เป็นผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
ในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ดงันั้น RATCH จึง
ไดท้  าสัญญากบั SEAN เพื่อส่งพนักงานเขา้ปฏิบติังานใน
SEAN เพื่อบริหารโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก RATCH มี
บุคลากรและมีความช านาญในด้านการบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า นอกจากน้ี ราคาค่าจ้างตาม
สัญญาดังกล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร 
ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดงักล่าว 
ดงันั้น ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
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3.2.4 รายการระหวา่ง SEAN และ NN2 กบั RATCH 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญาบริการปรึกษางานปฏิบัติการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการน ้า
งึม 2 ระหว่าง SEAN และ NN2 กับ 
RATCH 

 ค่าบริการปรึกษางานปฏิบติัการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

 
 
 
 
 

25.00 

 
 
 
 
 

25.00 

 
 
 
 
 
SEAN และ NN2 ไดท้  าสัญญาบริการปรึกษางานเดินเคร่ี
องและบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั 
RATCH เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยสัญญาดงักล่าว
ก าหนดขอบเขตงานให้ RATCH เป็นที่ปรึกษาโครงการ
ในเร่ืองเกี่ยวกบัการพฒันาโครงการ งานเกี่ยวกบัเอกสาร
ของสัญญา แนะน าดา้นเทคนิคและการก่อสร้าง การจดัซ้ือ
อะไหล่และอุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยตก
ลงช าระค่าบริการจ านวน 6.25 ลา้นบาทต่อไตรมาส (หรือ 
25 ลา้นบาทต่อปี) สัญญาจะส้ินสุดเม่ือ สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าหมดอายุ หรือ Equity IRR ของ SEAN และ/หรือ 
NN2 มีค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 14 ต่อปี แลว้แต่เหตุการณ์ใด
จะเกิดก่อน 

 
 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่ 
NN2 ท  าสัญญาว่าจา้ง RATCH เป็นผูใ้หบ้ริการใน
การเป็นที่ปรึกษางานปฏิบติัการเดินเคร่ีองและ
บ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 มี
ความเหมาะสมเน่ืองจาก RATCH เป็นบริษทัท่ีมี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานโรงไฟฟ้า นอกจากน้ี 
การก  าหนดค่าตอบแทนของสัญญาดงักล่าว ไดผ้่าน
การเจรจาต่อรองมาแลว้จากผูบ้ริหารของ SEAN 
ประกอบกบัคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้ของ SEAN ไดพ้ิจารณาแลว้และเห็นว่า
ค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเหมาะสมและไดมี้มติ
อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวไปแลว้ ดงันั้น 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการ
พิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญาดงักล่าวไดป้ฏิบติั
ตามวิธิปฏิบติัที่ควรจะเป็น ณ ขณะที่มีการอนุมติั
รายการ และการก าหนดราคาดงักล่าวเป็นที่ยอมรับ
ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
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3.2.5 รายการเกี่ยวขอ้งกบัการก่อสร้างระหว่าง NN2 กบั CKL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

  31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างระหว่าง 
NN2 กับ CKL 

 เงินทดรองจ่าย 
(เงินทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมที่อยูใ่น
ระยะรับประกนัผลงาน) 

 

 
 

0.75 

 
 

-  

 
NN2 ไดว้่าจ้าง CKL เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างเพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ขนาด 615 เมกะวตัต ์โดย
สัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างดงักล่าว ลงนามเม่ือวนัที่ 26 
พฤษภาคม 2549 และมีมูลค่ารวม 13,416 ลา้นบาท และ 180 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึง CKL ไดเ้ร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
ใหแ้ก่ NN2 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2549 และก่อสร้างแลว้
เสร็จในปี 2554 ทั้ งน้ี ภายใต้สัญญาก่อสร้างดังกล่าว ได้
ก  าหนดเง่ือนไขการรับประกนัผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปีนับ
จากวนัท่ีเร่ิมด าเนินงานในระยะแรก (IOD) โดยในปี 2555 
NN2 ได้ด  าเนินการซ่อมแซมงานก่อสร้างและ  ได้จ่าย
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไปก่อน แต่เน่ืองจากอยู่ในช่วงประกัน
ผลงานจึงมีการเรียกเกบ็จาก CKL โดยมียอดเงินทดรองจ่าย
คงคา้ง ณ ส้ินปี 2555 เท่ากบั 0.75 ลา้นบาท  

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดัง กล่ า ว เ ป็น เ งินค่ า ซ่ อมแซมที่ อ ยู่ ใ น ระ ยะ
รับประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้างที่ NN2 ว่าจา้ง 
CKL เป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึง NN2 เป็นผูท้ดรองจ่าย
ไปก่อนเพื่อความคล่องตวั และ NN2 มีการเรียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงตามท่ี NN2 ได้ทดรอง
จ่ายทั้งจ านวนไปท่ี CKL แลว้ รายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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3.2.6 รายการ NN2 กบั RATCH Lao 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญาเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้าระยะยาวระหว่าง NN2 กับ 
RATCH Lao 
(Operation & Maintenance) 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญาเดินเคร่ือง
และซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 
 ลูกหน้ีเงินทดรอง 

 
 เจ้าหน้ีอื่น (ค่า Internet, ค่ารักษา
ส่ิงแวดล้อม ค่าน ้ ามันรถและค่า
เดินทาง เป็นตน้) 

 
 
 
 

 
 
 
 

133.81 
 
 

           30.14 
 

- 
 

0.46 

 
 
 
 

142.00 
 
 

           31.81 
 

- 
 

0.58 

 
 
 
 
NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาว่าจา้ง RATCH Lao ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของ RATCH และเป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานโรงไฟฟ้า ในการเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้า โดยมีการลงนามสัญญาเม่ือวนัที่ 25 มิถุนายน 
2552 ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีขอบเขตการใหบ้ริการครอบคลุม
ถึงการเดินเคร่ืองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า งานบ ารุงรักษา
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า กงัหนัน ้า ระบบควบคุมและอุปกรณ์ 
รวมถึงตวัเขื่อน อาคารโรงไฟฟ้า  อาคารและโครงสร้าง
ทางชลศาสตร์ รวมถึงการบ ารุงรักษาอาคารที่ท  าการ 
บา้นพกั ระบบสาธาณูป-โภคต่างๆ และพื้นท่ีโดยรอบ
โครงการ และงานอื่นๆนอกเหนือจากขอบเขตของงาน
ตามสัญญาซ่ึง NN2 ท่ีอาจมีการตกลงเพิ่มเติมในภายหลงั
เพื่อความเหมาะสมและปลอดภยัของโครงการ อาทิ ค่า
ติดตั้งระบบ Internet ค่าดูแลสภาพแวดลอ้มโดยรอบของ

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่ 
NN2 ท าสัญญาว่าจ้าง RATCH Lao เป็นผูใ้ห้บริการ
ในการเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุง และใหบ้ริการในการ
บ ารุงรักษาใหญ่ มีความเหมาะสมเน่ืองจาก RATCH 
Lao เป็นบริษทัย่อยของ RATCH ซ่ึงเป็นบริษทัที่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานโรงไฟฟ้า  
ในส่วนของค่าตอบแทนตามสัญญา เน่ืองจากสัญญา
การใหบ้ริการในลกัษณะดงักล่าวมีขอบเขตการ
ใหบ้ริการที่มีลกัษณะเฉพาะของแต่ละโครงการจึงไม่
สามารถที่จะเปรียบเทียบจากการใชข้อ้มูลที่เปิดเผย
ต่อสาธารณะได ้อยา่งไรกต็าม การก าหนด
ค่าตอบแทนของสัญญาดงักล่าว ไดผ้่านการเจรจา
ต่อรองมาแลว้จากผูบ้ริหารของ SEAN และ NN2 
ประกอบกบัคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ือ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

 บริเวณเข่ือน รวมถึงค่าน ้ามนัรถหรือค่าเดินทางของ
พนกังานของ RATCH Lao ตามท่ีเกิดข้ึนจริงในการเขา้มา
ปฏิบติังานในงานส่วนเพิ่มน้ีดว้ย  สัญญาดงักล่าวมี
ระยะเวลาการใหบ้ริการเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 
จนถึงวนัท่ีส้ินสุดอายสุัมปทานของโครงการทั้งน้ีสัญญา
ฉบบัดงักล่าวแบ่งการใหบ้ริการออกเป็น 3 ระยะ คือ   (1) 
ระยะเวลาก่อนด าเนินงาน (pre-operation) เร่ิมตั้งแต่ 25 
มิถุนายน 2552 จนถึง 31 กรกฎาคม 2554 โดยในระหว่าง
การใหบ้ริการในระยะน้ี  NN2     ตกลงท่ีจะช าระ
ค่าตอบแทนใหก้บั Ratch Lao เท่ากบั 951,000 บาทต่อ
เดือน (2) ระยะเวลาด าเนินการก่อนบางส่วน (partial 
operational) เร่ิมตั้งแต่ 1 กนัยายน 2554 จนถึง 31 ตุลาคม 
2554 โดยระยะน้ี NN2 ตกลงท่ีจะช าระค่าตอบแทนใหก้บั 
RATCH-Lao เท่ากบั 7,740,000 บาทต่อเดือน และ (3) 
ระยะเวลาในช่วงด าเนินงาน (operational) โดย NN2 ตกลง
ที่จะช าระค่าตอบแทนใหก้บั Ratch Lao เท่ากบั 9,583,333 
บาทต่อเดือน ทั้งน้ี อตัราค่าบริการดงักล่าวจะมีการปรับ
ข้ึนในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ีอตัราการปรับเพิ่มดงักล่าวจะมีการ

หุน้ของ SEAN และ NN2 ไดพ้ิจารณาแลว้และเห็นว่า
ค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเหมาะสมและไดมี้มติ
อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวไปแลว้ นอกจากน้ี 
ค่าตอบแทนที่ตอ้งจ่ายให ้RATCH Lao กเ็ป็นที่
ยอมรับของ EDL-Gen (ถือหุน้ร้อยละ 25 ใน NN2 
และมีตวัแทนในคณะกรรมการของ NN2จ านวน 2 
ราย) ซ่ึงเป็นตวัแทนของรัฐบาลสปป.ลาว และเป็นผูมี้
ประสบการณ์ในการบริหารและจดัการเขื่อนไฟฟ้า
พลงัน ้าในสปป.ลาว จ านวน 7 แห่ง รวมก าลงัการ
ผลิตทั้งส้ิน 387 MW อีกทั้ง EDL-Gen ไม่ไดเ้ป็น
คู่สัญญาตามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุน้ของ SEAN จึง
สามารถตดัสินใจในเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่มี
พนัธะที่จะตอ้งปฏิบติัตามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุน้
ฉบบัดงักล่าวแต่ประการใด ดงันั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการพิจารณาค่าตอบแทน
ตามสัญญาดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามวิธิปฏิบติัที่ควรจะ
เป็น  ณ  ขณะที่มีการอนุมติัรายการ  และการก าหนด
ราคาดงักล่าวเป็นที่ยอมรับของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  
ส่วนค่าใช้จ่ ายอื่นๆเ ช่น ค่า  Internet, ค่า รักษา
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
ทบทวนเม่ือ (1) ทุก ๆ การส้ินสุดรอบระยะเวลา 5 ปี หรือ 
(2) ก่อนเร่ิมด าเนินการส่วนต่อขยายของโครงการน ้างึม 2 
หรือ (3) เกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายใตส้ัญญาระหว่าง
คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย 

ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ค่ า น ้ า มั น ร ถ แ ล ะ ค่ า เ ดิ น ท า ง 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายในการอ านวยความ
สะดวกต่อการปฏิบติังานของพนักงานที่ปฏิบติังาน
ประจ าอยู่ในโครงการและเป็นราคาที่เหมาะสมคิด
ตามขอบเขตของงานและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

สัญญาซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่ ระหว่าง 
NN2 กับ RATCH Lao (Major 
Maintenance) 

  ค่าบริการภายใตส้ัญญาซ่อม
บ ารุงรักษาใหญ่ 

 
 
 

60.00 

 
 
 

61.81 

 
 
NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาว่าจ้าง RATCH Lao ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยของ RATCH ซ่ึงเป็นบริษทัที่มีประสบการณ์ในการ
ด า เ นินงานโรงไฟฟ้า  เพื่อ เ ป็นผู ้ให้บริการงานซ่อม
บ ารุงรักษาใหญ่ให้กับโรงไฟฟ้าของ NN2 โดยสัญญา
ดงักล่าวมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ 
แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
1) งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั ประกอบดว้ย การทดสอบ

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
ส่วนประกอบต่ า ง  ๆ  ซ่ึ งท าประ จ า ทุก ปีต า ม
ขอ้ก  าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยใชร้ะยะเวลา

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ท่ี 12 รายการระหว่างกนั 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 หนา้ท่ี 145 
 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
ด าเนินการ 3 วัน งานบ ารุงรักษาระดับย่อย จะท า
ประจ าทุก 2 ปี ใชเ้วลาในการท าคร้ังละ 21 วนั และ
งานบ ารุงรักษาระดบักลาง จะท าประจ าทุก 7 ปี โดย
จะเร่ิมด าเนินการในปี 2561 ใชเ้วลาคร้ังละ 60 วนั  

2) การบ ารุงรักษาเพื่อแก้ไข คือ การให้บริการฉุกเฉิน 
24 ชัว่โมง  

3) งานบ ารุงรักษาชนิดที่มีการวางแผนล่วงหน้าและ
กรณีฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการ
หยดุเดินเคร่ือง 

โดยสัญญาดงักล่าวได้ลงนามในวนัที่ 3 กันยายน 2554  
ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปีนับจากวันที่ลงนามใน
สัญญา และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปได้
อีกข้ึนอยู่กับการตกลงกนัของคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย  ทั้ งน้ี 
ตลอดระยะเวลาการให้บริการ 7 ปีดงักล่าว NN2 ตกลงที่
จะจ่ายค่าบริการใหก้บั RATCH Lao เป็นเงินประมาณ 460 
ล้านบาท โดยปรับเพิ่มทุกปีในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 แบ่งการช าระเงินเป็นราย
เดือน ยกเว้นในปีแรกจะช าระเป็นก้อนเดียวจ านวน 60 
ลา้นบาท (ซ่ึงแบ่งช าระเท่ากนัต่อเดือน 4 เดือน จากเดือน
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
กนัยายน ถึงเดือนธนัวาคม 2555) หลงัจากนั้น ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2556 จะช าระเป็นรายเดือนๆละ 5.15 ลา้นบาท  

 
 

3.2.7 รายการ NN2 กบั กฟผ. 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. ปี 2555 

รอบบัญชีส้ินสุด 
 31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 
กับ กฟผ.  

     
 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า         น ้ างึม 2 
ไดถู้กโอนมาให ้NN2 ในวนัวนัที่ 27 ธนัวาคม 2550  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า มีอายุรวม 27 ปี โดยแบ่งการรับซ้ือ
ไฟฟ้าออกเป็น 2 ระยะ คือ (1)  2 ปี  ก่อน COD 
(ระยะเวลา IOD)  และ (2) 25 ปี ตั้งแต่วนั COD ไปจน
ตลอดระยะเวลาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท า
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 
การขายไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าสู่ระบบในประเทศไทย
จะตอ้งขายให้กบั กฟผ. แต่เพียงผูเ้ดียว อีกทั้ง การเข้า
ท าสัญญาดงักล่าวยงัเข้าข่ายเป็นการเข้าท าสัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนด
ราคาที่ชดัเจน  

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3,838.16 4,155.15 

   

 ลูกหน้ีการคา้ 919.57 535.85 

 หน้ีสินระยะยาวอืน่ 93.61 122.74 

   

 ตน้ทุนขายไฟฟ้า ค่า Import 
Energy และ Liquidated 
Damage 

15.26 13.73 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญาบ ารุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้า
นาบง และสายส่ง 500,000 โวลต์ ช่วง
สถานีไฟฟ้านาบงถึงจุดซ้ือขายไฟฟ้า
กลางแม่น ้าโขง ระหว่าง NN2 กับ 
กฟผ. 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญา
บ ารุงรักษาใหญ่ 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 

 
4.18 

 
2.13 

 

 
 
 
 
 

2.92 
 

2.92 
 

 
 
 
 
 
NN2 ว่าจ้าง กฟผ. ในการซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่ สถานี
ไฟฟ้านาบง และสายส่ง 500,000 โวลต ์ช่วงสถานีไฟฟ้า
นาบงถึงจุดซ้ือขายไฟฟ้ากลางแม่น ้ าโขง โดยไดล้งนาม
ในสัญญาดังกล่าวเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และมี
ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี เร่ิมตั้ งแต่ 1 สิงหาคม 2555 
จนถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560   ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าว
ครอบคลุมถึงการบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าบ้านนาบง 
(รวมถึงอุปกรณ์ระบบส่งบางส่วนที่โรงไฟฟ้า)  งาน
ตรวจสอบที่ เกี่ยวข้องและบริการให้ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินกรณีมีเหตุขดัขอ้งและตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นโดย NN2 ช าระเงินค่าซ่อมบ ารุงให้กบัผูใ้ห้บริการ
ตามสัญญาบริการซ่อมบ ารุงตามที่ก  าหนดเป็นจ านวน
ทั้ งหมด 16,191,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปีเป็น
ระยะเวลา 5 ปีตามขอบเขตของงานในแต่ละปี  

 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก กฟผ. เป็นผู ้
มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของไทย 
อีกทั้ง การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นการเขา้
ท าสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัใน
การก าหนดราคาที่ชดัเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ส าหรับ Maintenance 
Long Line Telephone และค่า
ปรับแต่ง metering system 

 ค่า Maintenance Long Line 
Telephone และค่าปรับแต่ง 
metering system 

 
 
 

0.56 

 
 
 

0.96 

 
 
 
เป็นรายการค่าใชจ่้ายส าหรับโทรศพัทค์ู่สายร่วมกบั 
กฟผ. จ านวน 2 คู่สาย ซ่ึงติดตั้งอยูใ่นหอ้งควบคุม
โรงไฟฟ้า ท่ีเข่ือนน ้างึม 2 เพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบั
ศูนยค์วบคุมระบบของ กฟผ. เป็นหลกั โดย กฟผ. เรียก
เกบ็เงินค่าบ ารุงรักษาโทรศพัทด์งักล่าวจาก NN2 เป็น
รายปี และนอกจากน้ี เป็นค่าใชจ่้ายค่าว่าจา้ง กฟผ. ใน
การปรับแต่ง metering system ใหมี้ความเที่ยงตรงและ
แม่นย  าโดย กฟผ. จะท าหนา้ที่เป็นผูป้รับแต่งอุปกรณ์
และผูรั้บรองตรวจรับการปรับแต่งค่าในคราวเดียว และ
เรียกเกบ็เงินกบั NN2 เป็นรายปีในอตัรา 10,000 USD ที่
ก  าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และ ตั้งแต่เดือน
มกราคม ปี 2556 มีการต่อคู่สายเพิ่มเติม จ านวน 1 คู่สาย 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ท าใหก้ารติดต่อส่ือสารระหว่าง NN2 
และ กฟผ. มีความสะดวกมากยิง่ข้ึน 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก NN2 ตอ้งมี
การประสานงานกับ กฟผ. อย่างใกล้ชิด ในการ
เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของไฟฟ้าใหมี้
ความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ ง การเข้าท าสัญญา
ดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท าสัญญากบัหน่วยงาน
ภาครัฐซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการก าหนดราคาที่
ชดัเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

ค่าจ้างส าหรับการควบคุมตรวจสอบ
งานติดต้ังอุปกรณ์ 

 ค่าจา้ง 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

- 
- 

 
 

0.55 
0.00 

 
 
เป็นรายการค่าจ้างในการว่าจ้าง กฟผ. ในการควบคุม 
ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยของงานติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกนั bus differential relay, distance relay 
และ breaker fail relay ที่โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
นาบง เน่ืองจาก NN2 ได้จ้างผู ้รับเหมารายหน่ึงเพื่อ
ปรับปรุงอุปกรณ์ข้างต้น ดังนั้ น เพื่อตรวจสอบความ
พร้อมและความเรียบร้อยของการติดตั้งอุปกรณ์ NN2 จึง
จ้าง กฟผ.  เ ป็นผู ้ตรวจสอบ เ น่ืองจาก กฟผ.  เ ป็น
ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ดา้นเทคนิคของโรงไฟฟ้า 
ทั้งน้ี NN2 ไดจ่้ายช าระคร้ังเดียวและไม่มีการท าสัญญา
ต่อเน่ือง 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก NN2 ตอ้งมี
การประสานงานกบั กฟผ. อยา่งใกลชิ้ด และ กฟผ. เป็น
ผู ้เ ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคนิคของ
โรงไฟฟ้าและการจ่ายส่งไฟฟ้า จึงเหมาะสมที่จะจ้าง 
กฟผ. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยของอุปกรณ์ 
และอัตราค่าจ้างเป็นราคาที่เหมาะสมซ่ึงค านวณจาก
ขอบเขตงานที่ปฏิบติัจริง 
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3.2.8 รายการ NN2 กบั GOL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

ค่าภาคหลวงตามสัญญาสัมปทาน  
(Royalty Fee)  

 ค่าภาคหลวงจ่ายตาม
สญัญาสมัปทาน 

 เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 

131.03 
 

75.68 

 
 

139.80 
 

77.62 

 
 
โอนสิทธิในสัญญาสัมปทานดังกล่าวจาก SEAN มาที่ 
NN2 ภายใตส้ัญญาสัมปทาน NN2 ตอ้งจ่ายค่าภาคหลวง 
(Royalty Fee) ตามอตัราที่ก  าหนดใหแ้ก่รัฐบาลแห่ง สปป.
ลาว :- 
- ในช่วงหกเดือนก่อน IOD ไม่ตอ้งจ่ายค่าภาคหลวง และ
ในช่วงสองปีหลังจากนั้ นจนถึง COD (ระยะเวลา 30 
เดือน (2 ½ ปี) ค่าภาคหลวงเท่ากบัร้อยละ 3.4 ของรายได้
จากการด าเนินการ 

- ช่วงที่ 1 (นับจาก COD จนครบปีที่ 8 นับจาก COD) 
ค่าภาคหลวงเท่ากับ ร้อยละ 3.4 ของรายได้จากการ
ด าเนินการต่อปี 

- ช่วงที่ 2 (นบัจากตน้ปีถดัจากระยะเวลาจ่ายค่าภาคหลวง
ช่วง ท่ี  1  แ ละ ส้ิน สุด เ ม่ื อครบหกปีหลังจ า กนั้ น ) 
ค่าภาคหลวงเท่ากับร้อยละ 3.5 ของรายได้จากการ
ด าเนินการต่อปี 

- ช่วงที่ 3 (นบัจากตน้ปีถดัจากระยะเวลาจ่ายค่าภาคหลวง

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเขา้ท า
สัญญาสัมปทานดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 
การเข้าท าสัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าท าสัญญากับ
ภาครัฐของสปป.ลาวซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
ก าหนดราคาที่ชดัเจน  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
ช่ว งที่  2 และ ส้ินสุด เ ม่ือครบสองปีหลังจ ากนั้ น ) 
ค่าภาคหลวงเท่ากับร้อยละ 7.5 ของรายได้จากการ
ด าเนินการต่อปี 

- ช่วงที่ 4 (นบัจากตน้ปีถดัจากระยะเวลาจ่ายค่าภาคหลวง
ช่วงที่  3 และส้ินสุดเ ม่ือครบปีที่  25 นับจาก COD) 
ค่าภาคหลวงเท่ากับร้อยละ 13.5 ของรายได้จากการ
ด าเนินการต่อปี 
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3.2.9 รายการ NN2 กบั EDL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญาให้บริการด้านปฏิบัติการ
บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและ
ระบบส่งไฟฟ้า ระหว่าง NN2 กับ 
EDL 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญา
ด าเนินการใหบ้ริการดา้น
ปฏิบติัการและบ ารุงรักษา
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและ
ระบบสายส่งไฟฟ้า 

 
 
 
 

18.07  

 
 
 
 

17.14  

 
 
 
 
NN2 ว่าจา้ง EDL ในการใหบ้ริการงานดา้นปฏิบติัการและ
บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและระบบส่งไฟฟ้าจาก
โครงการไปยงัจุดส่งมอบไฟฟ้า ไดแ้ก่ สายส่งไฟฟ้า 230 
กิโลโวลตจ์ากโครงการถึงสถานีไฟฟ้ายอ่ยบา้นนาบง และ
สายส่งไฟฟ้า  500  กิโลโวลตจ์ากสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง
มายงัจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น ้าโขง 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก EDL เป็น
ผูมี้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ
ประเทศลาว อีกทั้ง การเขา้ท าสัญญาดังกล่าวยงัเข้า
ข่ายเป็นการเข้าท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐของ
สปป.ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนดราคา
ที่ชดัเจน 

 เจา้หน้ีการคา้ 1.73 1.52 โดยทั้งสองไดล้งนามในสัญญาให้บริการดา้นปฏิบติัการ
และบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า 
เม่ือวนัที่ 15 มกราคม 2553 และมีระยะเวลาของสัญญาเร่ิม
ตั้ งแต่ปี  2553 ถึ งวันท่ีเหตุการณ์ใดดังต่อไปน้ี เกิดข้ึน 
แลว้แต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน (1) วนัท่ีส้ินสุดอายุ
สัมปทานตามสัญญาสัมปทาน (CA) และ (2) วนัที่ EDL 
ไดรั้บมอบสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
500 กิโลโวลต ์
ทั้ งน้ี สัญญาดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อน
ด าเนินงานและช่วงระหว่างด าเนินงาน โดยแบ่งการช าระ
เงินเป็นดงัน้ี 
- ช่วงก่อนด าเนินงาน (ระยะเวลา 4 เดือนจากวนัที่ 31 
มกราคม 2553) มูลค่า 66,432.25 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
เดือน  

- ช่วงระหว่างด าเนินงาน (ระยะเวลาจากวนัที่ 1 มิถุนายน 
2553 จนหมดอายสุัญญา) มูลค่า 48,642 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ต่อเดือน และในวนัที่ 28 มกราคม 2554 NN2 และ EDL 
ไดล้งนามใน Side Agreement เพื่อเพิ่มเติมและขยาย
ความ บางเน้ือหาในสัญญาใหบ้ริการดา้นปฏิบติัการและ
บ ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าให้มีความชัดเจนข้ึนและ
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ค่าบริการในปี 2554 
ในอตัราเดือนละ 49,882 ดอลลาร์สหรัฐฯ และให้ปรับ
เพิ่มข้ึนทุกปีในอตัราร้อยละ 1 เร่ิมจากปี 2555 (ปี 2555 
ค่าบริการในอตัราเดือนละ 50,380.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ต่อมาในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2555 NN2 และ EDLไดล้ง
นามใน Side Agreement ของสัญญาให้บริการด้าน
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
ปฏิบัติการและบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและ
ระบบส่งไฟฟ้า โดยการปรับลดขอบเขตการให้บริการ
ดา้นการปฏิบติัการควบคุมทางไกล จากศูนยค์วบคุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
สภาพการสั่งการของศูนยค์วบคุมระบบแห่งชาติของ 
กฟผ.ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้อตัราค่าบริการลดลงเป็น 
45,589 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2555 เป็นตน้ไป ส าหรับขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขอื่นยงัคง
เป็นไปตามสัญญาเดิม 

การส่งพนักงานจาก EDL ปฏิบัติงาน
ให้แก่ NN2 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

 
 

1.53 

 
 

1.55 

 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ NN2 เม่ือวนัที่ 19 พ.ย.
2553 มีมติอนุมัติแต่งตั้ งพนักงาน จาก EDL ส่งไป
ปฏิบติังานใหแ้ก่ NN2 จ านวน 1 ราย เขา้มาด ารงต าแหน่ง 
Assistant Managing Director ภายใตฝ่้ายบ ารุงรักษา ท า
หน้าที่ดูแลงานดา้นสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบสาย
ส่งของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่  1 ธันวาคม 2553 โดย NN2 และจะจ่ายค่าบริการ
ประจ าเดือนให้กบั EDL ตามจ านวนท่ีได้ตกลงกนัทั้ง 2 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก  EDL มี
บุคลากรและมีความช านาญในดา้นการบริหารจดัการ
โรงไฟฟ้าและสายส่งในประเทศลาว นอกจากน้ี ราคา
ค่าจ้างตามสัญญาดงักล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวน
บุคลากร ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงาน
ดังกล่ า ว  ดังนั้ น  ร า คาดัง กล่ า ว จึ ง เ ป็นร าคา ท่ี
สมเหตุสมผล 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
ฝ่ายต่อมาเม่ือวนัที่ 4 มกราคม 2554 EDL ไดมี้หนังสือแจ้ง
ค่าบริการในการส่งพนักงานมาท างานที่ NN2 ในอัตรา
เดือนละ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2553 และจ่ายเขา้บญัชีของ EDL นอกจากน้ี NN2 
ตอ้งจดัหาส่ิงอ  านวยความสะดวกตามกฎระเบียบของ NN2 
ใหก้บัพนกังานของ EDL 

ค่า Import Energy  

 ตน้ทุนขายไฟฟ้า ค่า 
Import Energy 

 

 
- 

 
0.24 

 
เ น่ืองจาก NN2 เกิดอุปกรณ์ขัดข้องในช่วงเวลาหน่ึง
(กุมภาพันธ์ ปี 2556) ท  าให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าไปยงัอาคารที่ท  าการและที่พกัของพนักงานได ้
NN2 จึงจ าเป็นตอ้งซ้ือไฟฟ้าส่วนหน่ึงจาก EDL เพื่อใชใ้น
ส่วนของอาคารที่ท  าการและที่พกัอาศยัของพนักงาน โดย
มีค่าใชจ่้าย import energy เกิดข้ึนตามปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้
จริง ในอตัราค่าไฟฟ้าทัว่ไปตามขนาดอาคาร ทั้งน้ี ระบบ
ไฟฟ้าดงักล่าวไดมี้การออกแบบเพื่อรองรับการท างานใน
เง่ือนไขดังกล่าว ซ่ึงถือเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากกรณี
ฉุกเฉินเท่านั้น 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากมีความจ าเป็น
ที่จะตอ้งใชไ้ฟฟ้าส าหรับส่วนที่อยู่อาศยัของคนงาน
ของ NN2 และเน่ืองจากสายไฟฟ้าจาก EDL มี
ระยะใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยคนงานมากที่สุด จึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะซ้ือไฟฟ้าจาก EDL อีกทั้ งเป็น
ราคาที่เหมาะสมเน่ืองจากเป็นราคาที่คิดจากปริมาณ
การใชไ้ฟฟ้าจริงและเป็นอตัราปกติของ EDL ที่ให้
ลูกคา้ทัว่ไป 
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3.2.10 รายการระหวา่ง NN2 กบั XPCL 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. ปี 2555 

รอบบัญชีส้ินสุด 
 31 ธ.ค. ปี 2556 

การส่งพนักงานจาก XPCL มา
ปฏิบัติงานให้แก่ NN2 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 เจ้าหนีอ้ื่น (ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารคงค้าง) 

 
 

- 
- 
 

 
 

7.08 
1.20 

 
 
เน่ืองจาก NN2 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการบริหารงานและปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 
จึงต้องการบุคลากรเพิ่มข้ึนประกอบกับมีพนักงาน
บางส่วนลาออก เป็นผลให ้NN2 จ าเป็นตอ้งจดัหาบุคคล
กรที่มีความช านาญด้านการบริหารงาน รวมถึงการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน ้ า เพิ่ ม เ ติม  เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับปริมาณงานท่ี เพิ่ม ข้ึน ดังนั้ น ในช่วง
ระหว่างการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมดงักล่าว NN2 ไดเ้ขา้
ท าสัญญากับ XPCL เพื่อให้ XPCL ส่งบุคลากรของ
โครงการไซยะบุรีมาปฏิบติังานที่ NN2 ในต าแหน่งที่ได้
ตกลงกันตามสัญญาเน่ืองจาก XPCL มีบุคลากรที่ มี
ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอส าหรับงานและ
สามารถที่จะไปปฏิบติังานดา้นการจดัการแก่ NN2 ได ้ 
ทั้งน้ี NN2 ไดมี้การลงนามสัญญาดงักล่าวกบั XPCL ไป
แลว้เม่ือวันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2556 มีระยะเวลา 1 ปี นับ

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก XPCL มีบุคลากรที่มี
ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอส าหรับงาน
ปฏิบติังานทัว่ไปท่ี NN2 ตอ้งการไดท้ันที นอกจากน้ี 
ราคาค่าจา้งตามสัญญาดงักล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวน
บุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงาน
ดัง ก ล่ า ว  ดัง นั้ น  ร า ค า ดัง กล่ า ว จึ ง เ ป็น ร า ค า ท่ี
สมเหตุสมผล 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
จากวนัลงนาม ซ่ึงคาดว่าหาก NN2 สรรหาบุคลากรใหม่
ไดค้รบถว้นตามที่ตอ้งการแลว้ จะไม่มีการต่อสัญญาน้ี
อีกต่อไป 
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3.3  รายการระหว่างกันของ BKC กับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง   

3.3.1 รายการระหวา่ง BKC กบั CKP 

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. ปี 2555 

รอบบัญชีส้ินสุด 
 31 ธ.ค. ปี 2556 

การจ้างบริหารงานทั่วไประหว่าง 
BKC กับCKP 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 เจ้าหนีอ้ื่นค่าบริหาร 

 

 
 

0.40 
0.10 

 
 

2.40 
0.21 

 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ BKC เม่ือวันที่ 17 
ธ .ค .2555 มีม ติอ นุมัติแ ต่งตั้ ง  CKP บ ริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางเขนชัย จังหวัด
นครราชสีมา และ เป็นผูรั้บผิดชอบในค่าจา้ง ค่าแรงงาน 
ของบุคคลากรที่ผู ้รับจ้างจัดหามาเพื่อด า เนินการใน
โครงการทั้งส้ิน  ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่ 1 มกราคม 
2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ านวนเงิน 200,000 
บาทต่อเดือน(โดยเม่ือ CKP ไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ BKC 
จาก CK  BKC จึงเขา้ท าสัญญาบริหารงานทัว่ไปกับ 
CKP  เ ร่ิมตั้ งแต่วันท่ี 7 กันยายน 2555 ถึงวันที่  31 
ธนัวาคม 2555  เดือนละ 100,000 บาท) 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก CKP มีบุคลากรและมี
ความช านาญในดา้นการบริหารจดัการ นอกจากน้ี ราคา
ค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวน
บุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงาน
ดัง ก ล่ า ว  ดัง นั้ น  ร า ค า ดัง กล่ า ว จึ ง เ ป็น ร า ค า ที่
สมเหตุสมผล 
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3.4  รายการระหว่างกันของ BIC กับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง  

    3.4.1  รายการระหว่าง BIC กบั CK  

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. ปี 2555 

รอบบัญชีส้ินสุด 
 31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างระหว่าง 
BIC กับ CK 

 ตน้ทุนโครงการระหว่าง
ก่อสร้าง 

 เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 

 
 

2,214.44 
 

59.62 

 
 

  - 
 

- 

 
 
BIC ไดท้  าสัญญาว่าจ้าง CK ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วม คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,485 ลา้น
บาท การว่าจา้ง CK เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการของ 
BIC ในคร้ังน้ี เน่ืองจาก CK เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นผูมี้ประสบการณ์ใน
การรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่โดยสัญญา
ดังกล่าวได้มีการลงนามคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 
2554 โดยมีมูลค่ารวม 4,550 ล้านบาท และมีการแกไ้ข
สัญญาก่อสร้างซ่ึงลงนามเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2554 
โดยแกไ้ขมูลค่าก่อสร้างเป็น 4,485 ล้านบาท โดยและ
ภายหลงัจากการลงนามในสัญญาดงักล่าว CK ไดเ้ร่ิม
ด าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมดงักล่าว ไปแลว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 และ ณ 
ปัจจุบนัการก่อสร้างดงักล่าวแลว้เสร็จ 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การว่าจ้าง CK  
เป็นผูรั้บเหมาในโครงการของ  BIC  มีความเหมาะสม  
เน่ืองจาก  CK  เป็นบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
ของประเทศ   และผู ้มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่มาแล้วหลายโครงการ รวมถึง
โครงการก่อสร้างเ ข่ือนไฟฟ้าพลังน ้ าขนาดใหญ่ 
ของ NN2 อีกทั้ง มูลค่าของการรับเหมาก่อสร้างท่ี BIC 
จ่ า ยให้ CK ย ังมีคว ามเหมาะสม โดยการจ่ า ย
ค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นการจ่ายตามความคืบหน้า
ของงาน อีกทั้ งราคาดังกล่าว เป็นราคาท่ีผ่านการ
พิจารณาและอนุมัติจากธนาคารที่ เป็นผู ้ให้สินเช่ือ
มาแลว้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

การจ้างบริหารระหว่าง BIC    กับ 
CK 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 

1.61 
0.31 

 

 
 

2.04 
0.18 

 
 
แต่เดิม BIC เป็นบริษทัท่ีจัดตั้งข้ึนโดย CK และ BLDC 
โดย CK ถือหุ้นใน BIC ร้อยละ 49 และ BLDC ถือหุ้น
ร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนแลว้ของ BIC และในช่วง
เร่ิมตน้ก่อตั้งบริษทั และ BIC มีความประสงคท์ี่จะว่าจ้าง
ผู ้บริหารที่ มีความรู้และความช านาญเกี่ยวกับธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แต่ในระหว่างการก่อสร้าง
นั้น BIC ยงัไม่มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู ้บริหารใน
ต าแหน่งดงักล่าวโดยตรง และเห็นว่าผูบ้ริหารของ CK มี
ประสบการณ์ในการท างานในงานที่เกี่ยวขอ้งมากกว่า 
ดงันั้น BIC จึงเขา้ท าสัญญาจ้างบริหารกบั CK ส าหรับ
บุคลากร 1 ราย เป็นระยะเวลา 11 เดือนในปี 2555 เร่ิม
ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 
2555 โดย BIC ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้กบั CK ใน
มูลค่า 146,000 บาทต่อเดือน และเม่ือวนัที่ 1 มกราคม 
2556 BIC ไดท้  าสัญญาต่อกบั CK เพื่อจ้างบริหาร มีอายุ
สัญญา 1 ปี นบัจากวนัลงนาม โดยค่าตอบแทนเป็นมูลค่า 
170,000 บาทต่อเดือน 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก ในช่วงการ
ก่อสร้าง BIC ตอ้งมีผูท้ี่มีความรู้ความสามารถเดียวกบั
ธุรกิ จดังกล่ าว จึงได้จ้ าง  CK ซ่ึ งมีบุคลากรที่ มี
ประสบการณ์เป็นจ านวนมากที่สามารถให้บริการกับ 
BIC ได้ และค่าตอบแทนที่  BIC ช าระให้กับ CK 
ส าหรับบริการดงักล่าวกเ็ป็นอตัราที่เหมาะสม เน่ืองจาก
ค านวณจากอัตราผลตอบแทน จ านวนชั่วโมง และ
จ านวนคนที่ CK จดัหามาใหก้บั BIC   
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

การเช่าส านักงาน BIC ในอาคารของ 
CK 

 ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

0.72 
 

 
 

0.70 
 

 
 
BIC ไดเ้ช่าพื้นท่ีส านกังานชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวร
จาก CK โดยมีพื้นท่ี 140.91 ตรม. โดยมีอายสุัญญาเช่า3 
ปี ตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 ถึงวนัที ่16 ตุลาคม 2557 
โดยมีค่าเช่าพื้นท่ี 18,036.48 บาทต่อเดือน และค่าบริการ 
27,054.72 บาทต่อเดือน 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นท่ี
เพื่ อ ใ ช้ เ ป็นพื้ น ท่ีส า นัก งานของBIC มี คว า ม
สมเหตุสมผลและราคาค่าเช่าดงักล่าวมีความเหมาะสม
เพราะเป็นอตัราค่าเช่าพื้นท่ีท่ี CK ใหเ้ช่ากบัลูกคา้ทัว่ไป
ในอาคารวิริยะถาวร 
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 3.4.2 รายการระหวา่ง BIC กบั BLDC  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

BIC เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอินจาก BLDC เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 จ่ายค่าเช่าพื้นท่ี 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 

3.55 
0.23 

 
 
 

1.04 
- 

 
 
 
BIC ไดท้  าเอกสารเช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใชป้ระโยชน์ 
ในดา้นต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
1) BIC ไดเ้ช่าที่ดินจาก BLDC จ านวน 13-3-10.47 ไร่

เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานและเป็นบ้านพัก
พนกังานชัว่คราวโดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เร่ิมตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2557 ในอัตราค่าเ ช่า  206,642.61 บาทต่อเดือน 
สิงหาคม 2556 เดือนสุดทา้ย 

2) BIC ไดเ้ช่าที่ดินจาก BLDC จ านวน 10-0-2.75 ไร่ 
เพื่อใช้ในการติดตั้ งเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้า
ขนาด 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์และวางท่อ
ส่งไอน ้ า  โดยระยะเวลาเช่า 3 ปี เร่ิมตั้ งแต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ใน
อตัราค่าเช่า 112,000 บาทต่อไร่ต่อปี โดยในปีแรก 
BIC ช าระค่าเช่าจ านวน 560,380.80 บาทตาม

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากการเช่า
ที่ดินในรายการที่ 1 เป็นการเช่าพื้นท่ีเพื่อใชเ้ป็นอาคาร
ส านักงานและบ้านพักพนักงานชั่วคราวซ่ึงเป็นการ
บริหารการก่อสร้างโครงการตามปกติ ส่วนรายการเช่า
ที่ดินในรายการที่ 2 และ 3 นั้น เป็นการเขา้ท ารายการ
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัเพื่อ
ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของ BICรวมถึง
เพื่อให้ได้แนวเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน ้ า เพื่อขาย
ไฟฟ้าและไอน ้ า ท่ีผลิตได้ให้กับลูกค้า ท่ีอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินนอกจากน้ีค่าเช่าในรายการท่ี 1 
เป็นราคาที่เหมาะสมเน่ืองจากเป็นอตัราปกติที่ BLDC 
เรียกเก็บจากผู ้เช่าพื้นท่ีเพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะ
เดียวกนั และค่าเช่าในรายการที่ 2 และ รายการที่ 3 ก็
เป็นราคาที่เหมาะสม เน่ืองจากราคาค่าเช่าดงักล่าวมี
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 
ระยะเวลาที่เกิดข้ึนจริง  สิงหาคม 2556 เดือนสุดทา้ย 

3) BIC ไดเ้ช่าที่ดินจาก BLDC จ านวน 1-3-12.5 ไร่ เพื่อ
ใชใ้นการก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน การบริการการรักษา
และซ่อมบ า รุงระบบท่อก๊ าซธรรมชาติ โดย มี
ระยะเวลาเช่า 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2554 
– 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราค่าเช่า 112,000 บาทต่อ
ไร่ต่อปี เดือน ตุลาคม เดือนสุดทา้ย 

อตัราที่ต  ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ดินเพื่อวางท่อก๊าซธรรมชาติ
ที่ BIC ท าสัญญากบัการรถไฟแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็น
บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกนั 
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 3.4.3 รายการระหวา่ง BIC กบั PTT  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

  31 ธ.ค. ปี 2556 

BIC มีสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับ 
PTT 

 ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

-  
- 

 
 

942.88 
326.95 

 
 
BIC ไดท้  าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับ PTT เพื่อใชใ้น
โครงการเ ม่ือโรงไฟฟ้าสร้างแล้ว เส ร็จและเร่ิมเ ปิด
ด า เ นินงาน โดยสัญญาดังกล่ าว เ ป็นรูปแบบสัญญา
ตามปกติส าหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ SPP ของ 
PTT โดยในสัญญาก าหนดวันเร่ิมใชก้๊าซเพื่อการค้าใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 และมีจ านวนซ้ือต่อวันเท่ากับ 
18.83 ลา้นลูกบาศก-์ฟุตต่อวนัและใชก้๊าซไดสู้งสุดไม่เกิน
วนัละ 21.55 ลา้นลูกบาศก์ฟุต นอกจากน้ี สัญญาจะระบุ
ให้ซ้ือก๊าซจาก PTT ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 85 ของปริมาณ
รวมทั้งปี ค  านวณจากสูตรท่ีระบุในสัญญา  โดยราคาก๊าซ
จะเป็นราคาเน้ือก๊าซและอตัราค่าผ่านท่อตามสูตรท่ีระบุ
ในสัญญา โดยไดล้งนามสัญญาเม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 2554 
โดยมีอายสุัญญา 25 ปีจากวนัท่ีเร่ิมใชก้๊าซเพื่อการคา้ 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเพื่อ
การด าเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่เหมาะสม
และสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตามแบบสัญญาซ้ือ
ขายก๊าซธรรมชาติส าหรับโครงการ SPP ที่ PTT ใช้
ส าหรับลูกคา้ SPP รายอื่นๆทัว่ไปและมีอตัราค่าก๊าซที่
มีสูตรการค านวณค่าก๊าซอยา่งชดัเจน 
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 3.4.4 รายการระหวา่ง BIC กบั CKP  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญา Service Agreement on 
Secondment of Finance Duties  
การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ 
CKP 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 

 
 
 
 

- 
- 
 

 
 
 
 

0.20 
0.11 

 
 
 
 
BIC มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู ้ที่มีความรู้และความ
ช านาญเกี่ยวกบัการเงินโดยตรง และเห็นว่า CKP มีผูท้ี่มี
ประสบการณ์ในการท างานทางดา้นการเงิน ดงันั้น BIC 
จึงเข้าท าสัญญาจ้างบริหารกบั CKP ส าหรับบุคลากร 1 
ราย เป็นระยะเวลา 2 เดือนในปี 2556 เร่ิมตั้ งแต่วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2556 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 โดย BIC 
ตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้กบั CKP ในมูลค่า 100,000 
บาทต่อเดือน  

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เ น่ืองจาก  CKP มี
บุคลากรและมีความช านาญในดา้นการบริหารจัดการ 
นอกจากน้ี ราคาค่าจา้งตามสัญญาดงักล่าวยงัค  านวณมา
จาก จ านวนบุคลากร ลักษณะงาน และค่าตอบแทน
ของพนกังานดงักล่าว  

 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ท่ี 12 รายการระหว่างกนั 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 หนา้ท่ี 166 
 

 3.4.5 รายการระหวา่ง BIC กบั TTW  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. ปี 2555 
รอบบัญชีส้ินสุด 

 31 ธ.ค. ปี 2556 

สัญญาซ้ือขายน ้าประปา ระหว่าง 
BIC กับ TTW 

 ค่าน ้าดิบ 
 ค่าบ าบดัน ้าเสีย 

 

 
 

5.46 
0.34 

 
 

6.65 
0.67 

 

 
 
BIC ไดท้  าสัญญาซ้ือขายน ้าประปากบั TTW สัญญาเลขที่ 
001/2554 เม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2554 โดยมีระยะเวลา
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 ถึงวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 
2555 เม่ือครบวาระ 1 ปีตามสัญญา หากไม่มีการบอก
ยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างน้อย 90 
วนั ใหถ้ือว่าสัญญาน้ีมีผลต่อไปจนกว่าจะมีการแจง้ยกเลิก 
โดยมีอตัราค่าน ้าประปา 22.50 บาทต่อลูกบาศก์-เมตร(ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)และในช่วงระยะเวลาระหว่างก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า จะช าระค่าบ าบดัน ้ าเสียในปริมาณ 80% ของ
ปริมาณการใช้น ้ าประปา ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่เปิด
ด าเนินการ ช าระค่าบ าบัดน ้ าเสียในปริมาณ 20% ของ
ปริมาณการใชน้ ้าประปา 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นการซ้ือขายน ้ า ดิบเพื่อการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่เหมาะสมและ
สมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตามแบบสัญญา 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 

13.1 งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบญัชีส าหรับงบการเงินงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษัทยอ่ย ส าหรับงวดส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีที่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบงบการเงินดงักล่าวแลว้และไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่างบ
การเงินน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่น าเสนอประกอบด้วย ผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรั บปีส้ินสุดวันท่ี               
31 ธนัวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

บาท % บาท % บาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,529,732  0.15  572,833,322  1.27  1,791,473,304 3.55  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 161,404,032  2.49  295,264,210  0.65  464,831,748 0.92  

เงินลงทุนชัว่คราว                         -    -           20,335,951  0.05  64,348,124 0.13  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                         -    -    953,363,063  2.11  1,002,307,606 1.99  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,383  0.00         45,970,239  0.10  179,056,702 0.35  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 170,940,147  2.63  1,887,766,785  4.18  3,502,017,484 6.94  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน                                                     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว -    -    1,245,832,048  2.76  1,360,617,411 2.70  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -    -    - -    - -    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,324,005,307  97.37  1,008,332,517  2.23  219,147,179 0.43  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
–  ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  
- 

 
-    

 
5,299,218,426 

 
11.74  

 
5,494,228,856 

 
10.88  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 – ส่วนของผูไ้ม่มีอ  านาจควบคุมบริษทั 

 
 - 

                        
-    

    
6,922,338,646  

                   
15.33  

 
6,878,902,004 

           
13.63  

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง -  -    342,717,965  0.76  366,650,526 0.73  

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน -  -    27,525,851,467  60.96  26,458,463,976 52.41  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 119,324  0.00  918,680,875  2.03  5,993,207,108 11.87  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -             3,138,646  0.01  208,277,334 0.41  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,324,124,631  97.37  43,266,110,590  95.82  46,979,494,394 93.06  

รวมสินทรัพย์ 6,495,064,778  100.00  45,153,877,375  100.00  50,481,511,878 100.00  
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

บาท % บาท % บาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีสิ้นหมุนเวียน             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,859,764  0.03  205,573,108  0.46  674,111,183  1.34  
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน – บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 3,166,412,475  48.75  -  -    -  -    
หน้ีสินตามสัญญาการเช่าท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -             4,289,310  0.01  4,867,485  0.01  
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,265,623,493  50.28  1,829,248,307  4.05  60,000,000  0.12  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัท่ีถึงก  าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

                        
 -    

 
-    

 
341,908,765  

 
0.76  

 
-  

 
-    

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก  าหนด
ช าระคืนภายในหน่ึงปี 

                       
  -    

                        
-    

    
1,082,594,475 

                     
2.40  

      
1,713,605,080  

            
3.39  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                         -    -             1,219,086  0.00  626,153  0.00  
เงินประกนัผลงาน                         -    -             3,640,699  0.01  4,544,373  0.01  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                         -    -             6,275,503  0.01  50,610,445  0.10  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 6,433,895,732  99.06  3,474,749,253  7.70  2,508,364,719  4.97  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินตามสัญญาการเช่าทางเงิน - สุทธิท่ีถึงก  าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

                   
      -    

                        
-    

        
13,200,917  

                     
0.03  

 
9,830,195 

            
0.02  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากท่ีถึงก  าหนด
ช าระคืนภายในหน่ึงปี 

                       
  -    

                        
-    

 
19,297,925,715  

 
42.74  

 
22,420,476,393 

           
44.41  

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน                         -    -             1,628,709  0.00  6,477,690 0.01  
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั                         -    -           93,611,705  0.21  122,743,625 0.24  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน                         -    -    19,406,367,046  42.98  22,559,527,903  44.69  

รวมหนีสิ้น 6,433,895,732  99.06  22,881,116,299  50.67  25,067,892,622  49.66  

ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ทุนจดทะเบียน 100,000,000  1.54    9,200,000,000  20.37  5,500,000,000 10.90  
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 100,000,000  1.54  9,200,000,000  20.37  5,500,000,000 10.90  
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้                         -    -                            -    -    5,966,908,660 11.82  
ก  าไร(ขาดทุน)สะสม           
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย                         -    -                            -    -     -    
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (38,830,954)  (0.60)        16,185,486  0.04  235,069,281 0.47  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้                         -    -             3,366,523  0.01  (112,192,854)  (0.22) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 61,169,046  0.94  9,219,552,009  20.42  11,589,785,087  22.96  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย                         -    -     13,053,209,067  28.91  13,823,834,169 27.38  
       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 61,169,046  0.94  22,272,761,076  49.33  25,413,619,256  50.34  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,495,064,778  100.00 45,153,877,375  100.00 50,481,511,878  100.00  
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 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

บาท % บาท % บาท % 

รายไดจ้ากการขาย       
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า                -                  -    2,467,315,797      95.70  5,456,624,340      96.86  
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า                -                  -    45,146,856       1.75  111,648,960       1.98  
รายไดค่้าบริหารโครงการ                -                  -    29,836,773       1.16  44,048,130       0.78  
รายไดอ่ื้น           
   ดอกเบ้ียรับ 638,303  100.00  5,079,851       0.20  16,212,277       0.29  
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน                -                  -    30,484,173       1.18           2,680,881       0.05  
   อ่ืนๆ                -                  -    208,927       0.01           2,211,644       0.04  

รวมรายได้ 638,303  100.00  2,578,072,377    100.00  5,633,426,232    100.00  

ตน้ทุนขาย           
   ตน้ทุนขายไฟฟ้า                -                  -    1,118,743,002      43.39  2,786,448,353      49.46  
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย                -                  -    322,457,837      12.51  508,090,538       9.02  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,816,849  441.30  195,976,053       7.60  409,830,054       7.27  

รวมค่าใช้จ่าย 2,816,849  441.30  1,637,176,892      63.50  3,704,368,945      65.76  

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

   
(2,178,546) 

      
(341.30) 

     
940,895,485      36.50  

   
1,929,057,287      34.24  

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 47,592,832  7,456.15  108,494,623  4.21  15,734,753       0.28  

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45,414,286  7,114.85  1,049,390,108      40.70  1,944,792,040      34.52  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (84,245,240) (13,198.31) (935,374,204)  (36.28) (1,340,295,662)   (23.79) 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (38,830,954)  (6,083.47) 114,015,904       4.42  604,496,378      10.73  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้                -                  -     (1,955,371)     (0.08)  (1,887,392)     (0.03) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (38,830,954)  (6,083.47) 112,060,533       4.35  602,608,986      10.70  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่:           
ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - - - -             148,616       0.00  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด - - - -  (275,495,220)     (4.89) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด  -  -  -  -   (275,346,604)     (4.89) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  (38,830,954)  (6,083.47) 112,060,533       4.35  327,262,382       5.81  
การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ)            
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (38,830,954)  (6,083.47) 55,016,440       2.13  218,883,795       3.89  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย                -                  -    57,044,093       2.21  383,725,191       6.81  
การแบ่งปันก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (38,830,954)  (6,083.47) 55,016,440       2.13  103,324,418       1.83  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย                -    - 57,044,093       2.21  223,937,964       3.98  
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 งบกระแสเงินสด 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       
ก  าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษ ี        (38,830,954)        114,015,904         604,496,378  
รายการปรับกระทบยอดก  าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)        
   จากกจิกรรมด าเนินงาน       
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย            4,657,569         750,309,040       1,241,202,575  
   ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        (47,592,832)       (108,494,623)        (15,734,753) 
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                 (9,596)             (999,999) 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริง -         (13,742,877)          26,161,144  
   ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย -             1,230,997             3,233,424  
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย -         322,457,837         508,090,537  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย          79,596,747         925,047,980       1,331,228,476  
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) -              (196,726)            4,345,790  
ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน          (2,169,470)      1,990,617,936       3,702,023,572  
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง       
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -             3,097,134         (51,920,010) 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -           82,298,116         (26,195,797) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -             1,363,573           (3,754,529) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)       
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -           35,042,870         411,931,650  
   เงินประกนัผลงาน -           (3,212,938)              903,673  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน              739,901             3,958,354           40,120,621  
   หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -           13,091,624           21,383,437  
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) ในกจิกรรมด าเนินงาน          (1,429,569)      2,126,256,669       4,094,492,617  
   จ่ายดอกเบ้ีย        (78,476,884)        (99,562,044)       (111,127,797) 
   จ่ายภาษีเงินได ้                (6,383)          (2,410,054)          (2,586,013) 
'เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกจิกรรมด าเนินงาน        (79,912,836)      2,024,284,571       3,980,778,807  
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง        (161,404,032)       (751,548,562)       (161,979,236) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาวเพ่ิมข้ึน -        (296,021,595)        (87,494,534) 
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  -         (20,335,951)        (43,863,558) 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน -        (220,225,000)                      -    
เงินสดสุทธิจ่ายซ้ือบริษทัย่อย  -     (2,367,023,338)       (412,236,911) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน    (3,110,000,000)    (4,171,049,032) -  
ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้างเพ่ิมข้ึน -        (127,111,560)        (13,983,882) 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพ่ิมข้ึน -        (267,849,650)          (5,579,201) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง              (128,400)        245,335,216     (1,106,115,761) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์ -                 16,920             1,000,000  
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ -  -  -  
   ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง -           (3,478,651)        (94,903,662) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ    (3,271,532,432)    (7,979,291,203)    (1,925,156,745) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน      3,260,975,000       1,259,248,307         643,866,386  
ช าระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -    (2,700,000,000)    (1,913,114,694) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง -       (312,753,587)       (234,055,675) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัลดลง -                      -          (250,000,000) 
เงินสดจ่ายจากการลดทุนเรือนหุน้ -                      -       (6,133,300,000) 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน        100,000,000       9,100,000,000       8,400,208,660  
จ่ายดอกเบ้ีย -       (825,967,863)    (1,209,920,080) 
จ่ายค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้ -              178,322           (1,250,000) 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย  - -        (152,660,026) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน      3,360,975,000       6,520,705,179        (850,225,429) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด                      -             (2,373,157)          13,243,349  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ            9,529,732         563,325,390       1,218,639,982  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี -             9,507,932         572,833,322  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี            9,529,732         572,833,322       1,791,473,304  
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รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก  าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก  าไรขั้นตน้ (%) N/A 55.47 49.96 
อตัราก  าไรจากการด าเนินงาน (%) N/A 41.77 34.93 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก  าไร (%) (175.96) 192.90 204.69 
EBITDA Margin (%) 7844.53 82.32 65.57 
อตัราก  าไรสุทธิ (%) (6,083.47) 4.35 10.70 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (63.48) 0.50 2.37 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) (0.60) 0.25 1.19 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) (28,639.15) 5.99 5.62 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)                             0.00  0.10  0.12  
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)                         105.18  1.03  0.99  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)  (1.02) 20.36  35.84  
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14.  การเวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ภาพรวม 

14.1.1 ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ในปัจจุบนับริษทัถือหุน้ใน 5 บริษทั ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลงังาน 3 ประเภท ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัน ้า จ  านวน 1 บริษทั คือ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
(SEAN) โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration จ  านวน 1 บริษทั คือ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC) 
และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์จ านวน 3 บริษทั คือ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC)  บริษทั นครราชสีมา โซ
ล่าร์ จ  ากดั (NRS)  และบริษทั เชียงราย โซลา่ร์ จ  ากดั (CRS) 

 

 

จากงบการเงินรวมของบริษทัในปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 5,633.43 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากปีก่อนหน้า 3,055.36 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้ าจ านวน 
5,568.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของรายไดร้วม แบ่งเป็นรายไดจ้ากพลงัน ้ า 4,115.15 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากพลงัไฟฟ้าระบบ Cogeneration 1,292.79 ลา้นบาท และรายไดจ้ากพลงัแสงอาทิตย์ 160.33 ลา้น
บาท ในขณะที่ปี 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 2,578.07 ลา้นบาท โดยรายไดห้ลกัมาจากรายได้
จากการขายไฟฟ้าจ านวน 2,512.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 97.46 ของรายไดร้วม แบ่งเป็นรายไดจ้ากพลงั
น ้า 2,447.77 ลา้นบาท และรายไดจ้ากพลงัแสงอาทิตย ์ 64.69 ลา้นบาท 

บริษทัมีตน้ทุนขายในปี 2556 มีจ านวน 2,786.45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าและไอน ้า ส่งผลให้มีก  าไรขั้นตน้ 2,781.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.96 ในขณะที่ตน้ทุนขายในปี 
2555 มีจ านวน 1,118.74 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 44.53 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ส่งผลให้มีก  าไรขั้นตน้ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) (CKP) 

754.5 MW 

พลงัน ้า 

615 MW 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอน
เนอร์จี จ  ากดั (SEAN) 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 
จ  ากดั (NN2)  

615 MW 

พลงัความร้อนร่วม 

117.5 MW 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ากดั (BIC) 

117.5 MW 

พลงัแสงอาทิตย ์

22 MW 

บริษทั บางเขนชยั 
จ  ากดั (BKC)  

8 MW 

บริษทั นครราชสีมา 
โซล่าร์ จ  ากดั (NRS)  

6 MW 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 
จ  ากดั (CRS)  

8 MW 

56% 

75% 

100% 
65% 

30% 30% 
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1,393.72 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 55.47 ในปี 2556 และ 2555 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 409.83 ลา้น
บาท และ 195.98 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 7.27 และร้อยละ 7.60 ของรายไดร้วมในแต่ละงวด  

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีก  าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 218.88 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 163.87 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 297.85 

 
14.1.2  เหตุการณ์ส าคญัในปี 2556 

14.1.2.1 การซ้ือเงินลงทุนและการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
- เม่ือวนัที่ 2 มกราคม 2556 บริษทัซ้ือหุ้น BIC เพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 19 รวมถือหุ้น BIC ใน

สัดส่วนร้อยละ 65 โดย BIC เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้า 117.5 เม

กะวัตต์ และไอน ้ า  19.6 ตันต่อชั่วโมง ตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา BIC ไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

จ านวน 90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัจาก COD ส าหรับไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน ้ าขายให้กบั

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

- เม่ือวนัที่ 17 มกราคม 2556 CRS ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยไ์ดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์

โดย CRS มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวตัต์ ตั้งอยู่ในจังหวดัเชียงราย และไดท้  าสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาทุก 5 ปี และไดรั้บเงิน

สนบัสนุน (Adder) จ านวน 8 บาทต่อหน่วย 

- เม่ือวนัที่ 28 มิถุนายน 2556 BIC ได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยเ์พื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ 

กฟผ.และผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแลว้ 

- เม่ือวนัที่ 3 ตุลาคม 2556 BIC ไดเ้ร่ิมขายไอน ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการในนิคมเพิ่มเติมจากการขาย

ไฟฟ้าเม่ือปลายเดือนมิถุนายน 2556 ซ่ึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัโรงไฟฟ้า และเม่ือวนัที่ 5 

พฤศจิกายน  2556 BIC ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเพิ่มเติมกับผู ้ประกอบการในนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน ในส่วนของก าลงัการผลิตไฟฟ้าที่ยงัเหลืออยู่  ซ่ึงจะช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้แก่

บริษทัอีกดว้ย 

14.1.2.2 การพัฒนาโครงการใหม่ 
- เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม 2556 NN2 ไดบ้รรลุขอ้ตกลงลงนามพฒันา โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้าบาก 

ในสปป.ลาว โครงการดงักล่าวมีก  าลงัการผลิต 160 เมกะวตัต์ คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างไดใ้นปลายปี 

2557 และใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 4-5 ปี 

- ส าหรับการพัฒนาโครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ออกแบบและเตรียม tender document และคาดว่าจะเจรจาสัญญาเงินกูแ้ละสัญญาก่อสร้างแลว้

เสร็จภายในปี 2557 เพื่อเร่ิมการก่อสร้างในตน้ปี 2558 
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14.2  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบปี 2556 และปี 2555 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2556 2555 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 5,568.27  2,512.46  3,055.81 121.63  

รายไดค่้าบริหารโครงการ                     44.05  29.84  14.21 47.62  

รายไดอ่ื้น                     21.11  35.77  (14.66)  (40.98) 

รวมค่าใชจ่้าย (ไม่รวมค่าใชจ่้ายทางการเงิน)  (3,704.37)  (1,637.18) (2,067.19) 126.27  

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                     15.73  108.49  (92.76)  (85.50) 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ภาษี 1,944.79  1,049.38  895.41 85.33  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (1,340.30)  (935.37) (404.93) 43.29  

ภาษีเงินได ้  (1.88)  (1.95) 0.07  (3.59) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด                   602.61  112.06  490.55 437.76  

- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                   218.88  55.02  163.87  297.85  

- ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัย่อย                   383.73  

                 
57.04  

         
326.68  

         
572.68  

 
14.2.1 รายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการขายไฟฟ้า ซ่ึง
ประกอบดว้ยไฟฟ้าจากพลงัน ้าไฟฟ้าจากระบบ Cogeneration และไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์(2) รายได้
จากการขายไอน ้า (3) รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการ และ (4) รายไดอ้ื่น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 

รายได้ตามงบการเงินรวม 

2556 2555 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 5,547.67  98.48  2,512.46  97.46  3,035.21  120.81  
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 20.60  0.37                -                    -    20.60   N/A  
รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการ 44.05  0.78  29.84  1.16  14.21  47.62  
รายไดอ่ื้น 21.11  0.37  35.77  1.39   (14.66)  (40.98) 

รวมรายได้ทั้งหมด 5,633.43  100.00  2,578.07  100.00  3,055.36  118.51  
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(1) รายได้จากการขายไฟฟ้า 

  
ปริมาณไฟฟ้าขาย เปลีย่นแปลง รายได้จากการขายไฟฟ้า เปลีย่นแปลง 

หน่วย: กิกะวัตต์-ช่ัวโมง หน่วย: กิกะวัตต์-ช่ัวโมง หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท 

  2556 2555 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 2556 2555 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

พลงัน ้า 2,559.80  1,596.04 1          963.75  60.38  4,115.15  2,447.77  1,667.38  68.12  

ระบบ Cogeneration 370.07                   -    370.07  N/A  1,272.19                 -    1,272.19   N/A  

พลงัแสงอาทิตย ์ 14.01  5.67 2             8.34  147.09  160.33  64.69  95.64  147.84  

รวม 2,943.88  1,601.71        1,342.16  83.80  5,547.67  2,512.46  3,035.21  120.81  
 

ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 5,547.67 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 98.48 ของรายได้
รวม โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 2,512.46 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าจ านวน3,035.21 ลา้นบาท หรือร้อยละ 120.81 มีสาเหตุมาจาก 

 การรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของ SEAN และ BKC เต็มปี รวมถึงการรับรู้รายได้ของ BIC ในคร่ึงปีหลัง 
ในปี 2555 บริษทัอยูร่ะหว่างการปรับโครงสร้างการถือหุน้ในกลุ่มบริษทั จึงรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ
บริษทัยอ่ยไดเ้พียงบางส่วน โดยเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 บริษทัซ้ือหุน้ SEAN เพิ่มเติม และท าให ้SEAN มี
สถานะเป็นบริษทัยอ่ยจากเดิมที่เป็นบริษทัร่วม ดงันั้น บริษทัสามารถรับรู้รายไดจ้ากงบการเงินรวมของ SEAN ที่ 
นบัเป็นเวลา 8 เดือน คิดเป็นจ านวน 2,447.77 ลา้นบาท นอกจากนั้น BKC ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัยอ่ยของบริษทัได้
เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ดงันั้น งบการเงินรวมปี 2555 ของบริษทัจึงไดร้วมรายไดข้อง 
BKC เป็นระยะเวลา 5 เดือน  คิดเป็นจ านวน 64.69 ลา้นบาท โดยในปี 2555 บริษทัยงัไม่รับรู้รายไดข้อง BIC ซ่ึงยงั
อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
ในปี 2556 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ SEAN และ BKC เตม็ปี คิดเป็นจ านวน 4,115.15 ลา้นบาท 
และ 160.33 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากนั้น บริษทัยงัไดล้งทุนเพิ่มเติมใน BIC ส่งผลให ้ BIC มีสถานะเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัในระหว่างปีโดย BIC ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ดงันั้น บริษทั
จึงรับรู้รายไดข้อง BIC เป็นระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็นจ านวน 1,272.19 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1ปริมาณไฟฟ้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2555 
2ปริมาณไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม 2555 
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 ปริมาณน ้าที่ไหลเข้าสู่เข่ือนน ้างึม 2 ในปี 2556 มากขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟดา้นบนแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ขายได ้ และระดบัน ้าในอ่างเกบ็น ้า เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และปี 2555
โดยในปี 2556 NN2 สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าปี 2555 เน่ืองจากมีปริมาณน ้าท่ีไหลผ่านบริเวณอ่างเกบ็น ้า
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนโดยในปี 2556 มีปริมาณน ้าไหลผ่านตวัเขื่อนในปริมาณ 7,029 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เทียบกบัปี
ก่อนหนา้ที่มีปริมาณ 5,856 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ส่งผลใหน้อกจากจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมายที่ 2,310 
ลา้นหน่วยต่อปีแลว้ ยงัมีไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy)3 จ านวน 150.67 ลา้นหน่วย จากอิทธิพลของพายมุงัคุด
ซ่ึงท าใหฝ้นตกมากกว่าท่ีคาดการณ์ อีกทั้ง NN2 ยงัสามารถบนัทึกปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตไดม้ากกว่าปริมาณ
เป้าหมายไวใ้นบญัชีส ารองไฟฟ้าหลกั (PE Account)4 จ านวน 95.91 ลา้นหน่วย และบญัชีส ารองไฟฟ้ารอง (SE 
Account) จ  านวน 3.21 ลา้นหน่วยซ่ึงสามารถน ามาใชเ้พื่อชดเชยปริมาณไฟฟ้าในปีท่ีมีปริมาณน ้านอ้ยอีกดว้ย ดงั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2555 NN2 ไดเ้บิกใชบ้ญัชีส ารองพลงังาน PE Account และ SE Account เป็นจ านวน 
163.25 ลา้นหน่วย และ 77.78 ลา้นหน่วย ตามล าดบั เน่ืองจากเป็นปีท่ีมีปริมาณน ้านอ้ยประกอบกบัเข่ือนน ้างึม 5 ที่
อยูบ่ริเวณตน้น ้าไดเ้ร่ิมกกัเกบ็น ้าซ่ึงไดด้  าเนินการเสร็จส้ินแลว้ในเดือนกนัยายน 2555 ส่งผลใหป้ริมาณน ้าท่ีไหล
เขา้สู่เข่ือนน ้างึม 2 กลบัสู่สภาพปกติ 

 ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียที่ปรับตัวสูงข้ึน 
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2556 เท่ากบั 1.88 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2555 เท่ากบั 1.57 
บาทต่อหน่วย ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนมาจากสัดส่วนของแหล่งพลงังานที่เปลี่ยนไปเน่ืองจาก BIC เร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ โดยโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามแหล่งพลังงานราคาขายไฟฟ้าจากพลัง
แสงอาทิตยสู์งที่สุด ตามดว้ยระบบ Cogeneration และพลงัน ้ า ตามล าดบั จึงส่งผลให้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 120.81 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพิ่มข้ึนของปริมาณไฟฟ้าขายซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 83.80 

 

                                                             
3ไฟฟ้าส่วนเกนิ (Excess Energy) หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้กนิกวา่การคาดการณ์ โดยปกติการขายไฟฟ้าหลกั (Primary Energy) และไฟฟ้ารอง (Secondary Energy) 
จะตอ้งท าการแจง้ล่วงหนา้ต่อ กฟผ. (Declaration)  ภายในวนัที่ 10 ของเดือนกอ่นหนา้ ในกรณีที่มีปริมาณน ้ ามากกว่าทีค่าดการณ์ ส่วนเกนิดงักล่าวจะถูกขายในรูปแบบไฟฟ้า
ส่วนเกนิ  
4ไฟฟ้าส ารอง หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตไดเ้กนิปริมาณเป้าหมาย (2,310 ลา้นหน่วย) และสามารถบนัทกึปริมาณที่เกนินั้นในบญัชีไฟฟ้าส ารอง เพือ่น าไปเบิกใช้
ในปีที่มีน ้ านอ้ยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมาย 
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(2) รายได้จากการขายไอน ้า 
BIC ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัยอ่ย มีไอน ้าเป็นผลพลอยไดจ้ากผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Cogeneration โดยสามารถผลิต
ไอน ้าไดท่ี้ก  าลงัการผลิต 19.6 ตนัต่อชัว่โมง BIC เร่ิมขายไอน ้าใหก้บัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในเดือน
ตุลาคม 2556 รวมทั้งส้ินจ านวน 24,442 ตนั คิดเป็นเงิน 20.60 ลา้นบาท 

(3) รายได้จากค่าบริหารโครงการ 
รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการตามงบการเงินรวมของบริษทัส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายไดค้่าบริหารโครงการซ่ึง 
SEAN เขา้ท าสัญญาบริหารโครงการกบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
จนกระทัง่ถึงวนัครบก าหนด 1 ปีภายหลงัจากวนัท่ี XPCL เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ (1 ปีหลงั COD) ในปี 2556 
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการเตม็ปี เป็นจ านวน 44.05 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 29.84 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัสามารถรับรู้รายไดค้่าบริการดงักล่าวของ SEAN ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ถึง 31 
ธนัวาคม 2555 เท่านั้น  

(4) รายได้อ่ืน 
รายไดอ้ื่นประกอบดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนและดอกเบ้ียรับ 
ในปี 2555 บริษทัไดรั้บรู้ก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนของ NN2 จ  านวนเท่ากบั 30.48 ลา้นบาทซ่ึงเป็นก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนของ NN2 ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงเป็นวนัที่ SEAN มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั จนกระทัง่ถึงวนัส้ินสุดรอบบญัชีเท่านั้น ในจ านวนน้ีส่วนใหญ่เกิดจากการแปลงมูลค่าเงินกูใ้นสกุลดอลล่าร์
สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท อยา่งไรกดี็ บริษทัไดเ้ร่ิมจดัท าการบญัชีป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) ในไตร
มาสที่ 3ของปี 2556 ซ่ึงช่วยลดความผนัผวนของก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าวได ้ ท าใหใ้นปี 
2556 บริษทัมีก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 2.68 ลา้นบาท ส่วนผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจ านวน 
275.50 ลา้นบาท จะแสดงในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส าหรับดอกเบ้ียรับส่วนมากมาจากเงินฝาก
ธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัและเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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14.2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าใชจ่้ายของบริษทั ประกอบดว้ยตน้ทุนขายไฟฟ้า ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดั

จ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 

ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม 

2556 2555 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุขายไฟฟ้าและไอน า้ 2,786.45  75.22  1,118.74  68.33  1,667.71 149.07  
ค่าเส่ือมราคา 1,214.75  32.79  732.18  44.72  482.57 65.91  
ค่าเช้ือเพลิง 929.33  25.09  -    -    929.33  N/A 
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 410.60  11.08  286.50  17.50  124.1 43.32  
ค่าสัมปทาน 139.81  3.77  83.10  5.08  56.71 68.24  

อ่ืนๆ 91.96  2.48  16.96  1.04  75 22,258.84  

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย 508.09 13.72  322.46  19.70  185.63 57.57  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 409.83 11.06  195.98 11.97  213.85 109.12  

รวม 3,704.37  100.00  1,637.18  100.00  2,067.19 126.27  
 

 ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 
ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้าทั้งหมด 2,786.45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของ
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวม การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายไฟฟ้าจากปี 2555 จ านวน 1,667.71 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ149.07 มีสาเหตุมาจากในปี 2555 บริษทัรับรู้ตน้ทุนขายไฟฟ้าของ SEAN ซ่ึงเกิดจาก NN2 ที่เป็น
บริษทัยอ่ยของ SEAN ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 และรับรู้ตน้ทุนขายไฟฟ้าของ BKC ตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 
2555 เม่ือ BKC เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ดงันั้นในปี 2555 จึงมีตน้ทุนขายไฟฟ้าไม่เตม็ปี คิดเป็นจ านวน 1,118.74 
ลา้นบาท 
- ค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ทุนหลกัของโรงไฟฟ้าเน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ตอ้งลงทุนสูง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงัน ้า

และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยใชว้ิธีตดัค่าเส่ือมเป็นเส้นตรงตลอดอายโุครงการ 
- ค่าเช้ือเพลิง BIC ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า โดยมีอตัราการใชค้วามร้อน 

(Heat Rate) อยูท่ี่ 7,875 บีทียตู่อกิโลวตัต์ชัว่โมงเทียบเท่าในขณะที่โรงไฟฟ้าอื่นในกลุ่มไม่ตอ้งเสียค่า
เช้ือเพลิง 

- ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงที่เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดว้่าจา้ง
ผูเ้ช่ียวชาญใหท้  าการดูแลรักษา 

- ค่าสัมปทาน เป็นค่าตอบแทนรัฐบาล   สปป.ลาว ซ่ึงเป็นแปรผนัโดยตรงกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ  
NN2 

 ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่ายเกิดจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเกิด
จากการซ้ือกิจการโดยเป็นรายการท่ีไม่เกี่ยวกบัเงินสด จ านวนท่ีเพิม่ข้ึนจากปีก่อนหนา้เกิดจากการปรับโครงสร้าง
การถือหุน้และโรงไฟฟ้าต่างๆเร่ิมทยอยด าเนินการเชิงพาณิชย  ์
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั คา่ประกนัภยั ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเส่ือม
ราคา 
 
14.2.3 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ในปี 2556 บริษทัมีส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 15.73 ลา้นบาท ซ่ึงรวมผลประกอบการของ 
BIC (ก่อนเปลี่ยนเป็นบริษทัยอ่ย) รวมทั้ง NRS และ CRS ซ่ึงบริษทัลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยส่วนแบ่งก  าไร
ลดลงจากปีก่อนหนา้ 92.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 85.50 เน่ืองจากในปี 2555 SEAN ถูกนบัเป็นบริษทัร่วมเป็น
เวลา 4 เดือน 

14.2.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินปรับตวัเพิ่มข้ึน 404.93 ลา้นบาท หรือร้อยละ 43 หรือจากจ านวน 935.37 ลา้นบาท ในปี 2555 
เป็นจ านวน 1,340.30 ลา้นบาท ในปี 2556 โดยมีสาเหตุมาจากภาระหน้ีท่ีเพิ่มข้ึนจากการรวม BIC เป็นบริษทัยอ่ย 
ถึงแมค้่าใชจ่้ายทางการเงินของ NN2 จะลดลง เน่ืองจากไดท้ยอยช าระคืนหน้ีในระหว่างปี นอกจากนั้นค่าใชจ่้าย
ทางการเงินมีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากอยูร่ะหว่างการเจรจากบัสถาบนัทางการเงินเพื่อขอลดดอกเบ้ียและเง่ือนไข
ทางการเงินต่างๆ 
14.2.5 ความสามารถในการท าก าไรและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
จากปัจจยัขา้งตน้ ผลการด าเนินงานของ ปี 2556 เป็นก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 218.88 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 163.87 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 297.85 โดยมีอตัราส่วนแสดง
ความสามารถในการหาก าไร ดงัน้ี 

รายการ 2556 2555 เปลีย่นแปลง 

อตัราก  าไรขั้นตน้  49.96% 55.47% (5.51%) 
อตัราก  าไรกอ่นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย 65.58% 82.28% (16.71%) 
อตัราก  าไรกอ่นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย (กอ่นผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน) 65.56% 82.07% (16.51%) 
อตัราก  าไรสุทธิ 10.70% 4.35% 6.35% 
อตัราก  าไรสุทธิ (กอ่นผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน) 10.65% 3.20% 7.45% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  2.37% 0.50% 1.87% 
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14.3  การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
14.3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม 50,481.51 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2555 
จ  านวน 5,327.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.80 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2556 2555 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,791.47               572.83  1,218.64  212.74  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 464.83               295.27  169.56 57.43  

เงินลงทุนชัว่คราว 64.35                 20.34  44.01 216.43  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,002.31               953.36  48.95 5.13  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 179.05                 45.97  133.08 289.51  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 1,360.62            1,245.83  114.79 9.21  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 219.15            1,008.33  (789.18)  (78.27) 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า – บริษทัฯ 5,494.23            5,299.22  195.01 3.68  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า – ผูอ่ื้น 6,878.90            6,922.34  (43.44)  (0.63) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง 366.65               342.72  23.93 6.98  
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 26,458.46           27,525.85  (1,067.39)  (3.88) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  5,993.21               918.68  5,074.53  552.37  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 208.28                   3.14  205.14 6,535.90  

รวมสินทรัพย์ 50,481.51          45,153.88  5,327.63  11.80  

 ลูกหน้ีลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีจากการขายไฟฟ้าและไอน ้า รวมทั้งลูกหน้ีค่าบริหาร โดยลูกหน้ีการคา้
ทั้งหมด ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจ านวน  219.15 ลา้นบาท เป็นการลงทุนใน NRS และ CRS ซ่ึงเงินลงทุน
ดงักล่าวลดลงจากส้ินปีท่ีผ่านมา 789.18 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดล้งทุนใน BIC เพิ่มเติม จน
เปลี่ยนเป็นบริษทัยอ่ยจากเดิมท่ีเคยรับรู้เป็นบริษทัร่วมเม่ือส้ินปี 2555 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท) เปลีย่นแปลง 

  
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 จ านวนเงิน ร้อยละ 

NRS 30% 98.94               89.08  9.86  11.07  
CRS 30% 120.21             107.55  12.66  11.77  
BIC 65% จากเดิม 46% -             811.70   (811.70)  (100.00) 

รวม   219.15          1,008.33   (789.18)  (78.27) 

 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน มีจ านวน 26,458.46 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีท่ี
ผ่านมา 1,067.39 ลา้นบาทหรือร้อยละ 3.88 เน่ืองจากค่าเส่ือมราคา 

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ มีจ านวน 5,993.21 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีท่ีผ่านมา 5,074.53 ลา้นบาทหรือร้อย
ละ 552.37 เน่ืองจากรวมที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ของ BIC 
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14.3.2 การวิเคราะห์หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวม 25,067.89 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2555 จ  านวน 
2,186.77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.56 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2556 2555 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 674.11               205.57  468.54  227.92  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 14.70                 17.49   (2.79)  (15.97) 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 60.00            1,829.25   (1,769.25)  (96.72) 
เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                 341.91   (341.91)  (100.00) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  24,134.08           20,380.52  3,753.56  18.42  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.63                   1.22   (0.59)  (48.64) 
เงินประกนัผลงาน - บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 4.54                   3.64  0.90  24.82  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50.61                   6.28  44.33  706.48  
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6.48                   1.63  4.85  297.72  
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 122.74                 93.61  29.13  31.12  
รวมหนีสิ้น 25,067.89           22,881.12  2,186.77  9.56  

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน มีจ านวน 674.11 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 468.54 ลา้นบาท หรือร้อยละ 227.92 เน่ืองจาก
การรวมเจา้หน้ีต่างๆของ BIC เช่น เจา้หน้ีค่าเช้ือเพลิงและเจา้หน้ีค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

 เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน มีจ  านวน 60 ลา้นบาทลดลง 1,769.25 ลา้นบาท หรือร้อยละ 96.72 
เน่ืองจากบริษทัคืนเงินกูย้มื Bridging Loan และเงินกูว้งเงินหมุนเวียนจ านวน 1,888 ลา้นบาท หลงัจากการ
ขายหุน้ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) และส าหรับเงินกูท่ี้เหลืออยูไ่ดเ้ปลี่ยนจากเงินกูย้มืจากระยะสั้น
เป็นเงินกูย้มืระยะยาว  

 เงินกู้ยมืระยะยาวจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ลดลง 342 ลา้นบาท เน่ืองจากการใชค้ืนเงินกูย้มืดงักล่าว 

 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ  านวน 24,134.08 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงเงินกูส้กุลเหรียญสหรัฐจ านวน  
163.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเพิ่มข้ึน 3,753.56 ลา้นบาท หรือร้อยละ18.42 เน่ืองจากไดร้วมเงินกูร้ะยะยาวของ 
BIC ซ่ึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน  4,087.30 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามในปี 2556 บริษทัและบริษทั
ยอ่ยอื่นไดมี้การช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจ านวน 1,168.06 ลา้นบาท 
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14.3.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถ้ือหุน้รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 มีจ  านวน 25,413.62 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากส้ินปีท่ีผ่านมา 3,140.86 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.10 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2556 2555 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 5,500.00            9,200.00   (3,700.00)  (40.22) 
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 5,966.91                      -    5,966.91   N/A  
ก  าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  235.07                 16.19  218.88  1,352.35  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  (112.19)                  3.36   (115.55)  (3,432.60) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 13,823.83           13,053.21  770.62  5.90  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,413.62           22,272.76  3,140.86  14.10  

 ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต มมูลค่าแล้ว จ  านวน 5,500 ลา้นบาท ลดลง 3,700 ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้
สามญัเพิ่มข้ึน 5,966.91 ลา้นบาท โดยรวมมีการเพิ่มข้ึน 2,266.91 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการ IPO โดยมีการออก
หุน้เพิ่ม 180 ลา้นหุน้ ที่ราคา IPO 13 บาท  

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น จ  านวน 112.19 ลา้นบาท ส่วนใหญ่คือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยนบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้มา โรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2  ได้
เร่ิมใชก้ารบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนอนั
เกี่ยวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยูใ่นสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยก าหนดให้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกูย้มืระยะยาวใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ดว้ยหลกัการของการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่งผลใหส้ามารถลดความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลี่ยนได ้ โดยส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
เคร่ืองมือที่ใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านก าไร
ขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียงมี
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยจ านวน 13,823.83 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 
770.62 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.90 เน่ืองจากรวม BIC เป็นบริษทัยอ่ยระหว่างงวด 

  



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัข้อท่ี 14 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 หนา้ท่ี 185 
 

14.4  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 
14.4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

- ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน  1,791.47 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากส้ินปี 2555 ทั้งส้ิน 1,218.63 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2556 2555 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,980.78  2,024.28  1,956.50  96.65  
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (1,925.16)  (7,979.29) 6,054.13   (75.87) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน  (850.23) 6,520.71   (7,370.94)  (113.04) 
เงินสดลดลงจากขาดทุนจากผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

13.24   (2.37)               15.61   (658.05) 

เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,218.63  563.33              655.30  116.33  
 

กิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 3,980.78 ลา้นบาท มาจากผลประกอบการของบริษทัยอ่ย
ต่างๆ โดยมีจ านวนมากข้ึนกว่าปีก่อนหนา้ 1,956.50 ลา้นบาท หรือร้อยละ 96.65 เน่ืองจากการด าเนินการ
เตม็ปีในปี 2556 
กิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1,925.16 ลา้นบาท มาจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ระหว่างปี ตลอดจนการลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยเหล่านั้น 
กิจกรรมจดัหาเงิน 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 850.23 ลา้นบาท  เป็นผลสุทธิของการเพิ่มทุนผ่านการ
ระดมทุนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ละการช าระคืนเงินกูต้ลอดจนดอกเบ้ียจ่ายในระหว่างปี 

 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: เท่า 2556 2555 
 

งบการเงินรวม 0.99  1.03   (0.04) 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 0.04  0.20   (0.16) 

 

14.4.2 ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: เท่า 2556 2555 
 

งบการเงินรวม 1.40  0.54  0.85  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 28.98  0.03  28.96  

 





 

เอกสารแนบ 1 (1 / 18) 
 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ของบริษทั  

1. ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

1.1 กรรมการ 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

ดร.ทนง พิทยะ 
- ประธานกรรมการบริษทั 
  / 23 สิงหาคม 2555 
- กรรมการอิสระ 

66 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยั นอร์ทเวสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  
   มหาวทิยาลยั นอร์ทเวสเทิร์น 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยั โยโกฮามา  
  ประเทศญี�ปุ่น 
- หลกัสูตร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 25/2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
 

2555 – ปัจจุบนั  
 

2555-ปัจจุบนั 
 

2555- ปัจจุบนั 
 

2553-ปัจจุบนั 
 

2552-ปัจจุบนั 
 

-ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ 
 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
และ กรรมการอิสระ 

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
บมจ.ไทยศรีประกนัภยั 
 
บมจ. ศรีสวสัดิV  พาวเวอร์ 1979 
 
บจ.สแกน อินเตอร์ 
 
บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 
บมจ. นํ. าประปาไทย 
 

นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์
- กรรมการบริษทั/ 3 มิถุนายน 2554 
- ประธานกรรมการบริหาร/ 
 23 สิงหาคม 2555 

69 - ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้า)  มหาวทิยาลยัโอซากา้ 
ประเทศญี�ปุ่น 

- ไม่มี - บิดา 
นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์
และ  
ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์

2554-ปัจจุบนั 
 
 
 

- กรรมการ  
และประธาน
กรรมการบริหาร 
 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัโอซากา้ 
ประเทศญี�ปุ่น 

-  หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปรอ.) รุ่น 366 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทั (DCP)             
รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 18/2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- หลกัสูตร Finance for Non-
Finance Directors (FND) รุ่น 
13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
(หลกัสูตร วตท.) รุ่น 4 

2553-ปัจจุบนั 
 
 
 

2549-ปัจจุบนั 
 
 
 

2549-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2547-ปัจจุบนั 
 
 

 
2547-ปัจจุบนั 

 
 

 
 
 

- กรรมการ 
และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการ และ 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการและรอง
ประธานกรรมการ 
- กรรมการและ
กรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทน 
 
- กรรมการ 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
 
- ประธานกรรมการ
และประธาน
กรรมการบริหาร 
 

บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 
 
 
บจ. ไฟฟ้านํ. างึม 2 
 
 
 
บมจ. นํ. าประปาไทย 
 
 
 
 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
 
 
บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2546-ปัจจุบนั 
 
 
 
 

. 
2537 – ปัจจุบนั 

 
 
 

 
2537-ปัจจุบนั 

 

- กรรมการสรรหา
และกรรมการ
กาํหนดคา่ตอบแทน 
- กรรมการ
บรรษทัภิบาลและ
บริหารความเสี�ยง 
-ประธาน
กรรมการบริหาร 
และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการบริษทั, 
ประธาน
กรรมการบริหาร  

บมจ. ช.การช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ 
 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ 
- กรรมการบริษทั 
  / 23 สิงหาคม 2556 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

69 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์    
มหาวทิยาลยัเคโอ ประเทศญี�ปุ่น 
โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ปริญญาตรี เศรษศาสตร์  
มหาวทิยาลยัฮิโตสึบาชิ  
ประเทศญี�ปุ่น 
- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAT) รุ่น 34/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

0.00018 - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
 

 
 
2550-ปัจจุบนั 

 
 
 
2550-ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 
 
- กรรมการ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
- กรรมการ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
 
บมจ. สตาร์ ซานิทารี แวร์ 
 
 
 
บจ.ประปาปทุมธานี 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 22/2551 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

 
2549-ปัจจุบนั 

 
- กรรมการอิสระ  
กรรมการบรรษทั   
ภิบาล   
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  และ
ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี�ยง  

 
บมจ. นํ. าประปาไทย 

นายณรงค ์แสงสุริยะ 
- กรรมการบริษทั / 
26 กนัยายน 2554 
- ประธานคณะกรรมการบรรษทั 
ภิบาลและบริหารความเสี�ยง/ 
14 มกราคม 2556 

69 - ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์ 
(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 
54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 

 
2554-ปัจจุบนั 

 
2552-ปัจจุบนั 
2551-ปัจจุบนั 

 
2550-ปัจจุบนั 

 
 
2544-ปัจจุบนั 

 
 
 

- ประธานกรรมการ
บรรษทัภิบาลและ
บริหารความเสี�ยง 
 
- ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการสรรหา
และกรรมการ
กาํหนดคา่ตอบแทน 
- กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวโุสกลุ่ม
ปฏิบตัิการ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
 
บจ. ไฟฟ้านํ. างึม 2 
 
 
บมจ. ช.การช่าง 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2547-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 

ดร.วชิาญ อร่ามวารีกลุ 
- กรรมการบริษทั/ 
 23 สิงหาคม 2555 
- กรรมการตรวจสอบ/ 
23 สิงหาคม 2555 
- ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล   
  และบริหารความเสี�ยง / 
14 มกราคม 2556 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน/ 14 มกราคม 2556 
- กรรมการอิสระ 

65 - ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย โคสต ์   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทั (DCP)                
รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 
 

 
2553-ปัจจุบนั 

 
 

2552 

- ประธานกรรมการ
สรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน และ 
กรรมการบรรษทัภิ
บาลและบริหาร
ความเสี�ยง 
-กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
 
- ประธานที�ปรึกษา
คณะกรรมการ 
 
- ผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาด 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บจ. ไดกา้ (ไทย) 
 
 
บจ. เวลเทค็เฮลทแ์คร์ 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 
- กรรมการบริษทั/ 3 มิถุนายน 2554 

72 - ปริญญา เอก (ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัดิV ) สาขาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
- ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาการเมืองการปกครอง
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบนั 
 

2552-ปัจจุบนั 
 
 
 
 

- กรรมการ 
 
- กรรมการสรรหา
และกาํหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 (6 / 18) 
 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหา 
บณัฑิต  สาขาการจดัการ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
- ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑิต (ไฟฟ้า)  มหาวทิยาลยั
โตเกียว ประเทศญี�ปุ่น 
- ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์
บณัฑิต(ไฟฟ้า) มหาวทิยาลยั
โตเกียว ประเทศญี�ปุ่น 
- หลกัสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 17/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร ประกาศนียบตัร
กรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 8/2544 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัรชั.นสูง หลกัสูตร 
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที� 1 
(พ.ศ.2546)  สถาบนัพระปกเกลา้ 

2546-ปัจจุบนั 
 
 

2537-ปัจจุบนั 
 
 
2552-ปัจจุบนั 

 
 

2547-ปัจจุบนั 
2547-2552 

 
2551-ปัจจุบนั 

 
2551-ปัจจุบนั 

 
2549-ปัจจุบนั 

 
2549-ปัจจุบนั 

 
 

2546-ปัจจุบนั 

- กรรมการ
บรรษทัภิบาล
บริหารความเสี�ยง 
- รองประธาน
กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการ 
- รองประธาน
กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- นายกสภาสถาบนั 
 
- กรรมการ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
- กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
 
 
 
 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
บจ. ไฟฟ้านํ. างึม 2 
 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่น 
 
บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั�น
แนล 
 
บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 



 

เอกสารแนบ 1 (7 / 18) 
 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายประเวศ อิงคดาภา 
- กรรมการบริษทั/  
8 พฤศจิกายน 2555 
- กรรมการตรวจสอบ/  
8 พฤศจิกายน 2555 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน/ 14 มกราคม 2556 
- กรรมการอิสระ 

57 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
(เกียรตินิยม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 
170/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 
 
 

2536-ปัจจุบนั 

- กรรมการสรรหา
และกาํหนด
คา่ตอบแทน 
- กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
 
- ผูอ้าํนวยการสาํนกั
กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
 
 
 
บจ. กรุงเทพซินธิติกส์ 
บจ. บางกอกโคเจนเนอเรชั�น 
บจ.บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส 
บจ. โฟมเทค อินเตอร์เนชั�นแนล 

นายประเสริฐ มริตตนะพร 
- กรรมการบริษทั/  
24 มิถุนายน 2554 
- กรรมการบริหาร/ 
 23 สิงหาคม 2555 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน/ 14 มกราคม 2556 

57 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทั (DCP)  
รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of the 
Compensation Committee (RCC) 
รุ่น 6/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- ไม่มี - บิดา 
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร 

2556-ปัจจุบนั 
 

 
2554-ปัจจุบนั 

 
 

2552-ปัจจุบนั 
 
 

2553-ปัจจุบนั 
 
 

2550-ปัจจุบนั 

- กรรมการสรรหา
และกาํหนด
คา่ตอบแทน 
- กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
- รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
กลุ่มงานบริหาร 
- กรรมการความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ�งแวดลอ้ม 
- กรรมการบริหาร 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
 
 
บมจ.ช.การช่าง 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 (8 / 18) 
 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
(หลกัสูตร วตท.) รุ่น 9/2552 
- หลกัสูตร Successful Formulation 
& Execution of Strategy  
รุ่น 6/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

2549-ปัจจุบนั 
 

2551-ปัจจุบนั 
 
2550-ปัจจุบนั 

 
 
2547-ปัจจุบนั 

 
2543-ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ  
- กรรมการสรรหา
และกาํหนด
คา่ตอบแทน และ
กรรมการบรรษทัภิ
บาลและบริหาร
ความเสี�ยง 

 
 
บจ. ไฟฟ้านํ. างึม 2 
 
บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอน
สตรัคชั�น 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
บมจ. นํ. าประปาไทย 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ 
- กรรมการบริษทั 
  / 26 กนัยายน 2554 
- กรรมการบริหาร 
  / 23 สิงหาคม 2555 

53 - ปริญญาโท การวางแผนทรัพยากร
และการบริหารจดัการ 
บณัฑิตศึกษา กองทพัเรือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วศิวกรรมโยธา 
(วศิวกรรมโครงสร้าง)  
มหาวทิยาลยัแคลิฟอเนียเบิร์กเล่ย ์
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบนั 
 
 

2553-ปัจจุบนั 
 

2552-ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการ 
 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั�นส์ 
 
บจ. ประปาปทุมธานี 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 (9 / 18) 
 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา 
วทิยาลยัการทหารเวอร์จิเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร
กรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 
73/2549 สมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษทัไทย 
- Building New Business in 
Established Organization   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2548-ปัจจุบนั - กรรมการ  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการ
บรรษทัภิบาลและ
บริหารความเสี�ยง  
- กรรมการผูจ้ดัการ  

บมจ. นํ. าประปาไทย 

นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์
- กรรมการบริษทั/ 3 มิถุนายน 2554 
- กรรมการบริหาร 
  / 23 สิงหาคม 2555 

35 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัดุ๊ก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร
กรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 
116/2552 สมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษทัไทย 

- ไม่มี - บุตร 
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์
 
นอ้ง 
ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์

2554-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
2555-ปัจจุบนั 

 
 
 
 

2551-ปัจจุบนั 
 

2549-ปัจจุบนั 
 

2549-2554 
 

- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการ  
- กรรมการบริหาร 
และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 
 
 
 
บจ. ชลเวทยโ์ยธา 
 
บจ. ไฟฟ้านํ. างึม 2 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 (10 / 18) 
 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2549-2554 
2549-2554 

 
 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร
จดัการและการเงิน 

บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 

นายคาํผยุ จีราระรื�นศกัดิV  
- กรรมการบริษทั  
23 สิงหาคม 2555 - 25 กมุภาพนัธ์ 
2556 โดยมี นายอลัวนิ จี เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งแทน  

67 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม)  
- หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐ 
และกฎหมายมหาชน รุ่นที� 1/2545 
- Senior Executive Program สถา
บณับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทั (DCP)                
รุ่น 96/2550 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2552- ปัจจุบนั 
 
 

2555-2556 
 
 
 

2555-2556 
 
 
 

2548-2549 
 
 

2546-2549 

กรรมการ 
 
 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการบริหาร 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์
จี จาํกดั 
 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ. างึม 2 จาํกดั 
 
 
 
บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ.ง 
จาํกดั 

นายอลัวนิ จี 
- กรรมการ/ 26 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

43 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ การเงิน
บอสตนั คอลเลจ 2536 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร
กรรมการบริษทั (DCP)  

- ไม่มี - คูส่มรส  
ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์

2556-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

รุ่น 165/2555 สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย 

 

 
 

2554-2556 
 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
 
 
 

2554-2556 
 
 

2551-2554 
 
 

2550-2551 

และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 
 
- กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
- เจา้หนา้ที�นกั
ลงทุนสมัพนัธ์ 
 
- Business Analyst, 
Corporate Finance 

 
 
 
 
 
 
บจ. ไฟฟ้านํ. างึม 2 
 
 
 
 
 
 
บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
 
 
TMB MAQUARIE 
SECURITIES (THAILAND) 

ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์
- กรรมการบริษทั 
  / 11 กรกฎาคม 2554 
- กรรมการบริหาร และ กรรมการ
ผูจ้ดัการ / 23 สิงหาคม 2555 
 

39 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ 
มหาวทิยาลยัดุ๊ก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี - - บุตร  
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์
 
- พี�  
นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์
 

2556-ปัจจุบนั 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 

 

- กรรมการ
บรรษทัภิบาลและ
บริหารความเสี�ยง  
-กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ดัการ

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร
กรรมการบริษทั (DCP)               
รุ่น 106/2551 
- หลกัสูตร Corporate Secretary 
Program (CSP) รุ่น 37/2553 
- หลกัสูตร Developing Corporate 
Governance Policy สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Effective Minute 
Taking (EMT) รุ่น 16/2553 สมาคม
ส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Board Reporting 
Program (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

- คูส่มรส  
นายอลัวนิ จี 

 
 
 
2554-ปัจจุบนั 

 
2552-ส.ค.2556 

 
 

 
2552-2554 

 
2551-ปัจจุบนั 

และเลขานุการ
บริษทั 
 
- กรรมการ 
 
- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานสาํนกักรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

 
 
 
บจ.บางเขนชยั 
 
บมจ.ช.การช่าง 
 
 
 
บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
 
บจ.ที�ดินบางปะอิน 
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1.2 ผูบ้ริหาร 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ : พฒันา
ธุรกิจ  / 16 กรกฎาคม 2556 

41 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  : 
International Business 
มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน-เมดิสนั 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�งเหรียญทอง) 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 
 

2555-2556 
 
 
 
 
 

2553-2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ :  
พฒันาธุรกิจ 
 
- Senior Vice 
President and 
Manager, Project 
Department, 
Investment 
Banking Group 
- Senior Vice 
President and 
Manager, 
Metropolitan 
Corporate Banking, 
Energy and Senior 
Vice President, 
Project 
Department, 
Investment 
Banking Group 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2550-2553 
 
 
 
 
 

2548-2550 
2547-2550 

- Vice President 
and Manager, 
Project 
Department, 
Investment 
Banking Group 
- Vice President 
- Assistant Vice 
President, Project 
Department, 
Investment 
Banking Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปิยนุช มริตตนะพร 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน            
/ 14 มกราคม 2556 

28 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไม่มี - บุตร 
นายประเสริฐ มริตตนะพร 

2556-ปัจจุบนั 
 
 

2555 
 

 
2552-2553 

 
 
 

- ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน 
 
- ผูเ้ชี�ยวชาญการ
วเิคราะห์เครดิต 
 
- เจา้หนา้ที�วเิคราะห์
ทางการเงิน 
 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
ธนาคารกสิกรไทย 
 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2550-2555 - ผูช้่วยผูต้รวจสอบ
บญัชี 
 

บจ.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส 

นางอรัญญา  ทองอรัญญิก 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารโครงการ            
/ 3 กนัยายน 2555 

40 - ปริญญาตรี  วทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
- ใบประกอบวชิาชีพภาคีวศิวกร
พิเศษ สาขาวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 

2550-2555 

- ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บริหารโครงการ 
 
- ผูจ้ดัการทั�วไป 
 
- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
บจ. บางเขนชยั 
 
บจ. ไอบีซี คอนสตรัคชั�น แอนด ์
ดีเวลลอ๊ปเมน้ท ์

นายพงศธ์ร กาญจนอคัรเดช 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์           
/ 27 กรกฎาคม 2555 

37 - ปริญญาโท  การจดัการ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
 

2551-2555 
 
 

2543-2551 

- ผูอ้าํนวยการฝ่าย
นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 
- ผูเ้ชี�ยวชาญ
แผนงานองคก์ร 
 
- ผูป้ฏิบตัิงาน ฝ่าย
จดัการธุรกิจใน
เครือ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
บจ. เอก็โก เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์
เซอร์วสิ 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

นางสุดารัตน์ โพธิV แยม้จิตร์ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน           
/ 1 ตุลาคม 2556 

37 - ปริญญาตรี บญัชี  
สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 

- ผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั.ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2550-2556 - เจา้หนา้ที�
ตรวจสอบภายใน 

บมจ. ช.การช่าง 
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ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั 
รายชื�อบริษทั 

บม
จ.ซี

เค
 พ
าว
เวอ

ร์ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

 

รายชื�อ 

บจ
.เซ

าท
อ์ีส

ท ์
เอ
เชี
ย เ
อน

เน
อร์

จี 

บจ
.ไฟ

ฟ้า
นํ .า

งึม
 2 

บจ
.บ
าง
ปะ

อิน
  โ
คเ
จน

เน
อเ
รช

ั �น 

บจ
.บ
าง
เข
นช

ยั 

บจ
.น
คร

รา
ชสี

มา
โซ

ล่า
ร์ 

บจ
.เชี

ยง
รา
ย  
โซ

ล่า
ร์ 

บม
จ. 
ช.
กา
รช่

าง
 

บม
จ. 
ทา

งด่
วน

กรุ
งเท

พ 

บจ
.ที
�ดิน

บา
งป

ะอิ
น 

บม
จ.น

ํ .าป
ระ
ปา

ไท
ย 

บจ
.ห
ลกั

ทรั
พย

จ์ดั
กา
รก

อง
ทุน

  
ทห

าร
ไท

ย 

บจ
.ป
ระ
ปา

ปทุ
มธ

านี
 

บม
จ.ส

ตา
ร์ ซ

านิ
ทา

รีแ
วร์
 

บม
จ.ส

ยา
มส

ตีล
 

อิน
เต
อร์

เน
ชั �น

แน
ล 

บจ
.แบ

งค
อก

 เ ม
โท

ร เ
น็ท

เวริ์
ค 

บจ
. ไ
ดก

า้ (
ไท

ย) 
 

บจ
.ไซ

ยะ
บุรี

 พ
าว
เวอ

ร์ 

บจ
.ศรี

สว
สัดิ

V  พ
าว
เวอ

ร์ 1
97
9 

บม
จ.ไ

ทย
ศรี

ปร
ะก

นัภ
ยั 

บจ
.ส
แก

น 
อิน

เต
อร์

 

ดร.ทนง พิทยะ X,ID          X,ID      V, /          X    X    X     X 

นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ /, // X, //   /, //     /,//,///   /,//    /           /    
นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้  /,AC,ID           /,AC,ID     // /, AC        
ดร.วชิาญ อร่ามวารีกลุ /,AC,ID                V     

นายณรงค ์แสงสุริยะ /   /, //   /, //    X      /     /           
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ /    /    /       /,//        /, AC   X      
นายประเวศ อิงคดาภา  /,AC,ID                     
นายประเสริฐ มริตตนะพร /, //    /    /       /,//       /           
นายสมโพธิ ศรีภูมิ /, //           /,//,///     /         
นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์ /, //   /,//                 /,//,///    
นายอลัวนิ จี / /,//,/// /,//,///                   
ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ /, //, ///, O       /          /            
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม O                     
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร O                     
นางอรัญญา ทองอรัญญิก O      O                 
นายพงศธ์ร กาญจนอคัรเดช O                     
นางสุดารัตน์ โพธิV แยม้จิตร์   O                     
หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร  /// = กรรมการผูจ้ดัการ  

O = ผูบ้ริหาร   V = ประธานคณะกรรมการที�ปรึกษา     AC = กรรมการตรวจสอบ  ID = กรรมการอิสระ 
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รายชื�อบริษทั 

บม
จ.ซี

เค
 พ
าว
เวอ

ร์ 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 
รายชื�อ 

บม
จ.ร
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ฟฟ้

าก
รุง
เท
พ 

บจ
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. อ
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ฟิซ

 ท
าว
เวอ

ร์ 

บจ
.รอ

ยลั
 ระ

ยอ
ง เ
รีย
ลเอ

สเ
ตท

 
อิน

เต
อร์

เน
ชั �น

แน
ล 
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.ส
วน
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ษต

รพ
รห

มป
ระ
ทา

น 
 

บจ
.โร

จน
ะส

วน
เกษ

ตร
แล

ะรี
สอ

ร์ท
 

บจ
.ม
หา

ศิริ
 ส
ยา
ม 

บจ
.บ
าง
กอ

ก โ
พลิ

เม
อร์

 ม
าร์
เก็
ตติ

.ง 

บจ
.ผลิ

ตไ
ฟฟ้

าพ
ลงั
ลม

 

บบ
จ.ไ

ทย
วอ

เต
อร์

 โอ
เป
อเ
รช

ั �นส์
 

บจ
.ช
ลเ
วท

ยโ์
ยธ

า 

บจ
.ช
.กา

รช่
าง
 โฮ

ลดิ
.ง 

บจ
.ม
หา

ศิริ
 

บจ
.ไท

ยป
ระ
ชา

 

บม
จ.เ
อม็

เอ
สไ

อจี
 ป
ระ
กนั

ภยั
  

(ป
ระ
เท
ศไ

ทญ
) 

บจ
. บ

าง
นา

 พ
าร์
ค 

บจ
.ท
าง
ด่ว

นก
รุง
เท
พเ
หนื

อ 

บจ
.ช
.กา

รช่
าง
-โ
ตคิ

ว ค
อน

สต
รัค

ชั �น
 

บจ
.ช
.กา

รช่
าง
เรีย

ลเ
อส

มเ
ตท

 

บจ
.ค
อน

สต
รัค

ชั �น
 แม

ทที
เรีย

ลเ 
ซพั

พล
าย
 

นายทนง พิทยะ X,ID                      X      
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ /, //   X, //     /     /       /     /     /     /        /     /     /     /      /     /    /     /      / 
นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้  /,AC,ID                     
นายวชิาญ อร่ามวารีกลุ /,AC,ID                     
นายณรงค ์แสงสุริยะ /            /                 /       / 
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ /    /,//                /,AC    
นายประเวศ อิงคดาภา  /,AC,ID            /    /            
นายประเสริฐ มริตตนะพร /, //    /        /          /          /    /       / 
นายสมโพธิ ศรีภูมิ /, //             /           
นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์ /, //             /          
นายอลัวนิ จี /                     
นางสาวสุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ /, //, ///, O              /          
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม O                     
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร O                     
นางอรัญญา ทองอรัญญิก O                     
นายพงศธ์ร กาญจนอคัรเดช O                     
นางสุดารัตน์ โพธิV แยม้จิตร์ O                     

หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร  /// = กรรมการผูจ้ดัการ  
O = ผูบ้ริหาร   V = ประธานคณะกรรมการที�ปรึกษา     AC = กรรมการตรวจสอบ  ID = กรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม บริษทัยอ่ย 

1. บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (SEAN) 

1.1 กรรมการ 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

ดร. วรีพงษ ์รามางกรู 
/ประธานกรรมการ/ 
25 กมุภาพนัธ์ 2551 

70 - ปริญญาเอก นิติศาสตร์ 
(ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิF ) 
มหาวทิยาลยัเวบสเตอร์  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั เพนซิลวาเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  
(เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรกรรมการบริษทัไทย 
(DCP) รุ่น 43/2547 สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2555-ปัจจุบนั 
 
2551-ปัจจุบนั 
 
2549-ปัจจุบนั 
 
 
2548-ปัจจุบนั 
 
2548-2555 
 
2547-ปัจจุบนั 
 
 
2547-ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
นายกสมาคม 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ฟินนัซ่า จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั 
 
บริษทั โพลีเพลก็ส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 
 
สมาคมไทย-ลาว เพื�อมิตรภาพ 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2538-ปัจจุบนั 
 
 
2537-ปัจจุบนั 
 
 
2549-2551 
 
 
2548-2550 
 
 
2547-2550 

ประธาน
กรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
สมาชิกสภานิติ
บญัญตัิแห่งชาติ 
 
ประธาน
คณะกรรมการ 
 
ที�ปรึกษา
คณะกรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บริษทั ดัSบเบิ4ล เอ (1991) จาํกดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) 
 
สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
 
 
EXIM Bank 
 
 
บริษทั กลุ่มวงัขนาย จาํกดั 

นายนพพล มิลินทางกรู 
- กรรมการ / 23 พฤศจิกายน 2551 
- พน้จากตาํแหน่ง  
 11 กนัยายน 2556 

59 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขานิวเคลียร์เทคโนโลย ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
เลขานุการ
คณะกรรมการ

KK Power Company Limited 
 
RATCH-Australia Corporation 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ4ง 
จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร
ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการ
พลงังาน (วพน.) รุ่นที� 1 สถาบนั
วทิยาการพลงังาน 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการ
บริหารจดัการดา้นความมั�นคงขั4น
สูง รุ่นที� 2 สมาคมวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร
ผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที� 9 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการ
บริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับ
นกับริหารระดบัสูง สถาบนั
พระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรความรู้
ดา้นตลาดการเงินเพื�อการตดัสินใจ
สาํหรับนกับริหารระดบัสูง ศูนย์

 
 
 
2553-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
 
2552-ปัจจุบนั 
 
2552-ปัจจุบนั 
 
2552-ปัจจุบนั 
 
2552-ปัจจุบนั 
 
2552-2556 
 
 
2552-ปัจจุบนั 
 
2552-ปัจจุบนั 
 

ทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดคา่ตอบแทน 
 
กรรมการ 
 
วศิวกรระดบั 14 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 
บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั 
 
บริษทั พไูฟมายนิ�ง จาํกดั 
 
บริษทั ไตร เอนเนอจี4  จาํกดั 
 
บริษทั ราชบุรีพาวเวอร์ จาํกดั 
 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

การศึกษาต่อเนื�องแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior 
Executive Development Program – 
1 บริษทั GE ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior 
Executive Development Program-2 
มูลนิธิพะฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหวา่งประเทศ 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร 
ASEAN Executive Development 
Program (AEDP) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการ
บริหารงานตาํรวจชั4นสูง รุ่นที� 22 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการตาํรวจ 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร
กรรมการบริษทั (DCP)  
รุ่น 71/2549 

2551-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2550-2551 
 

กรรมการ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และ 
เลขานุการ
คณะกรรมการ 
 
ผูช้่วยผูว้า่การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อน 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ4ง 
จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 

นายเกรียงฤทธิF  เจียจนัทร์พงษ ์
- กรรมการ / 12 กนัยายน 2556 
แทน นายนพพล มิลินทางกรู 

57 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556 – ปัจจุบนั 
 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ดูแลธุรกิจใน
เครือ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ4ง 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการบริหาร / 12 กนัยายน 
2556 แทน นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง 

- Excellence in Situation 
Management Program 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร
กรรมการบริษทัไทย (DCP)  
รุ่น 158/2555 
 

 
2556 – ปัจจุบนั 
 
 
2556 – ปัจจุบนั  
 

2555-2556 
 

 
2555 
 
 

2554 
 
 
 

 
2552 - 2554 

 
กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ  
 
กรรมการ และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
ผูช้่วยผูว้า่การ
โครงการธุรกิจ
เดินเครื�องและ
บาํรุงรักษา 
 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ 

 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ4ง 
จาํกดั (มหาชน) 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 
 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 

นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง 
กรรมการ / 12 กมุภาพนัธ์ 2553 

55 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  : 
International Business (คะแนน

- ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
 

บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอ
เรชั�น จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการบริหาร / พน้จากตาํแหน่ง
เมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2556 

สูงสุด)  มหาวทิยาลยัโมนาช 
ประเทศออสเตรเลีย  
- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (ทุน
รัฐบาลเยอรมนั) 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
(เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร 
ASEAN Executive Development 
Program (AEDP) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัร Mini MBA  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัร Electric Power 
Development from Swedish Board 
of Investment and Technical 
Support (BITS) ประเทศสวเีดน 
- ประกาศนียบตัร ASEAN 
Executive Program from General 
Electric International Operation 
Company, Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 
2554-ปัจจุบนั 

 
 
 

2553-2556 
 

2554-ปัจจุบนั 
 
 

2549-2556 
 

2553-2556 
 

2553-2555 
 
 

2553-2556 
 

2553-2556 
 
 

 
กรรมการและ
รักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 
 

 
RATCH-Australia Co., Ltd. 
 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั 
 
บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชั�น
แนล คอร์ปอเรชั�น 
 
บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
 
บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
 
บริษทั ราชอุดม อลัลายแอนซ์ 
จาํกดั 
 
บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 
 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ประกาศนียบตัร Hydro Electric 
Power from Japan International 
Cooperation Agency Columbo 
Plan (JICA) ประเทศญี�ปุ่น 
- ประกาศนียบตัร Thermal and 
Hydro Power Project Planning 
from Snowy Mountain 
Engineering Coorperation, 
Columbo Plan ประเทศออสเตรเลีย 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่นที� 
138 ปี 2553 สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย 

2556-ปัจจุบนั 
 
 

2552-ปัจจุบนั 
 
 

2552-ปัจจุบนั 
 

2553-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2556 
 

2555-2556 
 
 

2555-2556 
 

กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
เลขานุการ
คณะกรรมการ
กลั�นกรองการลงทุน 
และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่วางแผน
และพฒันธุรกิจ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 

บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
 
 
บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั 
 
 
บริษทั พไูฟ มายนิ�ง จาํกดั 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ4ง 
จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 
 
Xe-Pian Xe-Namnoy Power 
Company Limited 
 
KK Power Company Limited 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2552-2554 
 
 

2553-2554 
 
 

2553 
 

2549-2553 
 
 
 

2547-2549 

ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่-พฒันา
ธุรกิจ 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี� 
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
 
บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ 
จาํกดั 
 
บริษทั ยนัฮี โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ4ง 
จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ4ง 
จาํกดั (มหาชน) 

นายแวน  ฮวง เดา  
- กรรมการ/ 3 พฤษภาคม 2547 
- กรรมการบริหาร 

54 - แอตแลนตา เทคนิคอล สคูล 
จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2551-ปัจจุบนั 
 

 
2551-ปัจจุบนั 

 
 

2553-ปัจจุบนั 
 

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
 
 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2551-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
และ กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั พีที คอนสตรัคชั�น 
ประเทศลาว จาํกดั 

นายมิลตนั วลิเลียม ชลาภคั 
- กรรมการ / 3 พฤษภาคม 2547 
 

79 - กรูฟ ซิตี4  คอลเลจ เพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2551-ปัจจุบนั 
 
 
2551-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย 
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 

นายคาํผยุ จีราระรื�นศกัดิF  
- กรรมการ / 19 เมษายน 2549 
- กรรมการบริหาร และ กรรมการ
ผูจ้ดัการ / พน้จากตาํแหน่งเมื�อวนัที� 
11 กมุภาพนัธ์ 2556 โดย  
นายอลัวนิ จี เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน  

67 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม)  
- หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐ 
และกฎหมายมหาชน รุ่นที� 1/2545 
- Senior Executive Program สถา
บณับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 
96/2550 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2552- ปัจจุบนั 
 

 
2555-2556 

 
 

2555-2556 
 

 
2548-2549 

 
 

2546-2549 

กรรมการ 
 
 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการบริหาร 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
 
 
บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ4ง 
จาํกดั 
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หมายเหต ุ 1. รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ�งมีรายนามและวนัที�เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน SEAN ดงันี4  

- นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์  ประธานกรรมการบริหาร /  3 พฤษภาคม 2547 
- นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  กรรมการบริษทั / 19 กนัยายน 2550 

- นายณรงค ์แสงสุริยะ  กรรมการบริหาร / 3 พฤษภาคม 2547 

- นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ / 3 พฤศจิกายน 2548 

- นายอลัวนิ จี   กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ / 12 กมุภาพนัธ์ 2556 

- นายคาํผยุ จีราระรื�นศกัดิF   อดีตกรรมการบริหาร และ อดีตกรรมการผูจ้ดัการ / พน้ตาํแหน่งเมื�อวนัที� 11 กมุภาพนัธ์ 2556  
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1.2 ผูบ้ริหาร 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายอาสา อรรถยกุติ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ / 20 
มีนาคม 2556 

69 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 

2549-2556 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
นายช่างใหญ่ 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 

นางประทุมขวญั งามศิริเลิศสกลุ  
- นายช่างใหญ่ ดา้นโยธา 
  / 1 มกราคม 2554 

43 - ปริญญาโท Engineering and 
Geology สถาบนั Asian Institute of 
Technology 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยลยัเชียงใหม่ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบนั 
 

2550-2554 

นายช่างใหญ่  
ดา้นโยธา 
นกัธรณีวทิยา
อาวโุส 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 

นายราเจช ราซดาล 
- นายช่างใหญ่ ดา้นเครื�องกล  
   / 1 พฤศจิกายน 2556 

39 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขา
เครื�องกล, Kuvempu University 
ประเทศอินเดีย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 

2554-2556 
 

2552-2554 
 
 

2551-2552 
 

2549-2550 

นายช่างใหญ่ ดา้น
เครื�องกล 
 
วศิวกรเครื�องกล
อาวโุส 
หวัหนา้วศิวกร
เครื�องกล 
 
หวัหนา้วศิวกร
เครื�องกล 
Site General Manager 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์
จี จาํกดั 
 
Pöyry Energy Ltd. 
 
 
 
 
บริษทั นํ4 าเทิน 2 จาํกดั 
 
Alstom Nigeria Ltd. 
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2. บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั (NN2) 

2.1 กรรมการ 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายบุญเหลือ สินไซวอละวง 
- กรรมการ / 25 กมุภาพนัธ์ 2551 

47 -  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแห่งชาติ ออสเตรเลีย 
ประเทสออสเตรเลีย 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแห่งชาติ ออสเตรเลีย 
ประเทสออสเตรเลีย 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี และโท วทิยาศาสตร์
ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ประเทศ
รัสเซีย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2551-ปัจจุบนั 
 
2553-2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2550-2553 

กรรมการ 
 
ผูแ้ทนสาํรอง
กรรมการบริหาร
ของบอร์ดธนาคาร
เพื�อการพฒันาเอเชีย
สาํหรับประเทศ 
อฟักานิสถาน บงั
คลาเทศ ภูฐาน 
อินเดีย สปป ลาว 
ทาจิกิสถาน เติร์กเม
นิสถาน 
 
Deputy Director 
General 

บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
 
Asian Development Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
External Finance Department 

นายสีสะหวาด ทิระวง 
- กรรมการ / 23 มีนาคม 2555 

54 Master of Science Electrical 
Engineering, Gluicin State 
university, Soviet 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการ 
 

บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2554-ปัจจุบนั 
 
 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
 
 
2553-2555 
 
 
2549-2553 

ประธานกรรมการ
และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
 
รองประธาน
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

Electricite Du Laos Company 
 
 
 
Theun-Hinboun Power Company 
 
Electricite Du Laos-Generation 
Company 
 
Electricite Du Laos-Generation 
Company 
 
Electricite Du Laos Company 
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หมายเหตุ 1. รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน  NN2 ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ� งมีรายนามและวนัที�เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน NN2 ดงันี4  
- นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์  ประธานกรรมการบริหาร / 29 เมษายน 2549 
- นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  กรรมการบริษทั / 25 กุมภาพนัธ์ 2551 

- นายณรงค ์แสงสุริยะ  กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549 

- นายประเสริฐ มริตตนะพร  กรรมการบริษทั / 25 กุมภาพนัธ์ 2551 

- นายอลัวิน จี   กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ / 12 กุมภาพนัธ์ 2556 

 
2 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ NN2 ซึ� งดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ดว้ย ปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการ  ของ SEAN ดงัมีรายนามต่อไปนี4  

- ดร.วีรพงษ ์รามางกูร  ประธานกรรมการบริษทั / 25 กุมภาพนัธ์ 2551 

- นายนพพล มิลินทางกูร  กรรมการบริษทั / 23 พฤศจิกายน 2551 

- นายเกรียงฤทธิF  เจียจนัทร์พงศ ์ กรรมการบริหาร / 12 กนัยายน 2556 

- นายแวน ฮวง เดา  กรรมการบริหาร / 25 กุมภาพนัธ์ 2551 

- นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั  กรรมการบริษทั / 25 กุมภาพนัธ์ 2551 

- นายคาํผุย จีราระรื�นศกัดิF   อดีตกรรมการบริหาร และอดีตกรรมการผูจ้ดัการ / พน้ตาํแหน่งเมื�อวนัที� 11 กมุภาพนัธ์ 2556 
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2.2  ผูบ้ริหาร 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายสมคิด แขง็แรง 
- รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
เดินเครื�องและบาํรุงรักษา /  
1 ตุลาคม 2554 

62 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2554-2556 
 
 
 

2551-2554 
 
 

2550-2551 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายเดินเครื�องและ
บาํรุงรักษา 
 
ผูอ้าํนวยการ 
เขื�อนสิริกิติF  
 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย
จดัการโรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ 

บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 

นายสุรสิทธิF  มานะดี 
- ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการดา้น
โรงไฟฟ้า / 1 ตุลาคม 2553 

50 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบนั 
 
 

2553-2554 
2549-2553 

ผูช้่วยรองกรรมการ
ผูจ้ดัการดา้น
โรงไฟฟ้า 
วศิวกรอาวโุส 
วศิวกรอาวโุส 

บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 

นายศกัดิF ชยั ไชยวรรณ 
- นายช่างใหญ่ฝ่ายบริการทั�วไป / 
 1 พฤศจิกายน 2556 

48 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้า มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 

 
 

นายช่างใหญ่ฝ่าย
บริการทั�วไป 
 

บริษทั ไฟฟ้านํ4 างึม 2 จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

มี.ค.-พ.ค.2556 
 

 
2554-2556 

 
 

 
2554-2555 

 
 

 
2553-2554 

 
 

2552-2553 
 

2550-2552 

Division Manager – 
Corporate Planning 
 
Assistance Vice 
President – Coal 
Investment Division 
 
Assistance Vice 
President – Lao 
Investment Division 
 
Administration 
Manager 
 
Technical Manager 
 
Specialist Lao 
Investment Division 

บริษทั หงสา พาวเวอร์ จาํกดั 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ4ง 
จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
บริษทั RATCH-Lao Service 
จาํกดั 
 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ4ง 
จาํกดั (มหาชน) 
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3. บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั (BIC) 

3.1 กรรมการ 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์
- กรรมการ / 24 กมุภาพนัธ์ 2552 

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
(การเงินและการธนาคารระหวา่ง
ประเทศ) มหาวทิยาลยัเบอร์มิ�งแฮม 
ประเทศองักฤษ 
- ปริญญาโท การตน้ทุน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2552-ปัจจุบนั 
 
 
2552- ปัจจุบนั 
 
 
 
2551-2552 
 
2533-2552 

กรรมการ 
 
 
- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานบญัชีและ
การเงิน 
- เลขานุการบริษทั 
- ผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารงาน
โครงการ 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
 
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

นายวฒุิกร สติฐิต 
กรรมการ / 23 ธนัวาคม 2554 

48 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2554-ปัจจุบนั 
 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
2552-2554 
 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด
คา้ส่งก๊าซธรรมชาติ 
 
กรรมการ 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหา
ก๊าซธรรมชาติ 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2549-2552 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัก๊าซ
ธรรมชาติเหลว 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

นายวรวฒุิ อนุรักษว์งศศ์รี 
กรรมการผูจ้ดัการ / 24 กมุภาพนัธ์ 
2552 

48 Master of Industrial Engineering, 
University of New South Wales, 
Australia 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร
กรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 
177/2556 สมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษทัไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2554-ปัจจุบนั 
 
 
2539-2554 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
ผูจ้ดัการทั�วไป 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
 
บริษทั ที�ดินบางปะอิน จาํกดั 

 

หมายเหต ุ 1. รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน BIC ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ�งมีรายนามและวนัที�เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน BIC ดงันี4  

- นายณรงค ์แสงสุริยะ  ประธานกรรมการบริษทั / 24 กมุภาพนัธ์ 2552 

- นายคาํผยุ จีราะรื�นศกัดิF   กรรมการ / 24 กมุภาพนัธ์ 2552 
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3.2 ผูบ้ริหาร 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายชุมพล  เวสสบุตร 
ผูจ้ดัการโครงการ /  
13 กรกฎาคม 2552 

65 ปริญญาโท รัฐาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2552 –ปัจจุบนั 
 
 

2549 - 2551 
 
 
 

2547 - 2549 
 
 

2544 - 2547 
 

ผูจ้ดัการโครงการ 
 
 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย
รักษาความ
ปลอดภยั 
 
ผูอ้าํนวยการสาํนกั
ผูว้า่การ 
 
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 
 
โรงไฟฟ้าวงันอ้ย  การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 

นายทศพร ทิพยว์รธรรม 
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ / 
 1 กรกฎาคม 2553 

61 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

หลกัสูตร โครงการพฒันาผูบ้ริหาร 
(Mini MBA)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2555-ปัจจุบนั 
 
 
2553-2554 
 
2551-2552 
 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ
โครงการ 
ผูจ้ดัการกอง
บาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้า 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
เขื�อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

 
2546-2551 

 
ผูจ้ดัการกอง
เดินเครื�องโรงไฟฟ้า              

 
เขื�อนวชิราลงกรณ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 

นายกิจพจน์ สระสมทรัพย ์
ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า / 
 1 กมุภาพนัธ์ 2555 

50 ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2555-ปัจจุบนั 
 
 
2552-2555 
 
 
2543-2552 

ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 
 
 
ผูจ้ดัการส่วนซ่อม
บาํรุง 

 
ผูจ้ดัการส่วนเดิน 
เครื�อง 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
 
Samutprakarn Cogeneration Co., 
Ltd. 
 
Samutprakarn Cogeneration Co., 
Ltd. 

นางสาวนาถสุชา ขวญัทอง 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร/ 
1 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

54 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2555-ปัจจุบนั 
 
 
2547-ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 
 
 
ผูจ้ดัการส่วน
บริหาร 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั  
 
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั  

นางสาวศศิธร วชัรสินธุ์/ 
1 มีนาคม 2556 

50 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2556-ปัจจุบนั 
 
 
2548-2556 
 

ผูจ้ดัการส่วนบญัชี
และการเงิน 
 
ผูจ้ดัการส่วนบญัชี
และการเงิน 

บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

 
 
2538-2547 

 
 
ผูจ้ดัการบญัชี 
 

บริษทั บีเจที วอเตอร์ จาํกดั / 
บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั�น 
จาํกดั 
 
Joint Venture TWCK / Thames 
water International (Thailand) 
Ltd. / บริษทั ปทุมธานีโอเปอ
เรชั�นส์ จาํกดั 
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4. บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC) 

4.1 กรรมการ  

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายวบิูลย ์มงคลปิยะธนา 
- กรรมการ / 11 กรกฎาคม 2554 

63 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาโยธา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบนั 
 
2540-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานก่อสร้าง 2 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
 
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั 
(มหาชน) 

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั 
- กรรมการ / 5 พฤศจิกายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 

40 -ปริญญาโทการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2554 – ปัจจุบนั 
 
2550 – ปัจจุบนั 
 
 
2550 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
- ผูอ้าํนวยการฝ่าย
การเงิน 

-บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
 
-บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอ
เรชั�น จาํกดั 
 
-บริษทั ประปาปทุมธานี จาํกดั 
 
-บริษทั นํ4 าประปาไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

นายสมบตัิ ตรีวศิวเวทย ์
- กรรมการผูจ้ดัการ / 
11 กรกฎาคม 2554 

41 - ปริญญาโท วทิยาศาสตร์ สาขา
การสื�อสารโทรคมนาคม 
มหาวทิยาลยัโคโลราโด โบล
เดอร์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,  
มหาวทิยาลยัไรท ์สเตท 
สหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
 
2555- ปัจจุบนั 
 
 
2554-ปัจจุบนั 

- กรรมการผูจ้ดัการ
ร่วม 
 
- ผูอ้าํนวยการฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

 -บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ท
เวริ์คส์ จาํกดั 
 
- บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) 
 
- บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2552-2555 
 
 
2552-2555 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการ
พาณิชย ์
 
- ผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารงาน
โครงการ 

- กิจการร่วมคา้ซีเคทีซี 
 
 
- บริษทั ช.การช่าง จาํกดั 
(มหาชน) 

หมายเหต ุ 1.รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน BKC ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ�งมีรายนามและวนัที�เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน BIC ดงันี4  

- ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์  กรรมการ / 11 กรกฎาคม 2554 

 2. .รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ BIC ที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน BKC ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 2 ส่วนของ BIC ซึ�งมีรายนามและวนัที�เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน BKC ดงันี4  

  -       นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์  กรรมการ / 19 พฤษภาคม 2554 
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4.2 ผูบ้ริหาร 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั4ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางอรัญญา ทองอรัญญิก 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร
โครงการ / 3 กนัยายน 2555 

40 - ปริญญาตรี  วทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
- ใบประกอบวชิาชีพภาคีวศิวกร
พิเศษ สาขาวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 

2550-2555 

- ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บริหารโครงการ 
 
- ผูจ้ดัการทั�วไป 
 
- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
บจ. บางเขนชยั 
 
บจ. ไอบีซี คอนสตรัคชั�น แอนด ์
ดีเวลลอ๊ปเมน้ท ์

นางสาวดวงเด่น แกว้ประชุม 
- ผูจ้ดัการส่วนบญัชี / 1 มกราคม 
2556 

46 - ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
 

2553-2555 
 

2538-2553 

ผูจ้ดัการส่วน
การเงิน 
 
ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการส่วน
บญัชี 
เจา้หนา้ที�บญัชี 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
 
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั 
(มหาชน) 

นางสาวศรัณยภ์ฏั สุวรรณวฒัน์ 
- ผูจ้ดัการส่วนบริหารองคก์ร /  
1 มกราคม 2556 

34 - ปริญญาโท นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
 

2555-2556 
 

ผูจ้ดัการส่วน
บริหารองคก์ร 
 
ผูจ้ดัการส่วนกาํกบั
ดูแล 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บริหารองคก์ร 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั 
(มหาชน) 
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2. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท 

(1) บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจาํกดั 

รายชื�อกรรมการ 

บจ
. เซ

าท
อ์ีส

ท ์
เอเ
ชีย

 เอ
นเ
นอ

ร์จี
 บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

บจ
.ไฟ

ฟ้า
นํ 4า

งึม
2 

ธน
าค
าร
แห่

งป
ระ
เท
ศไ
ทย

 

บม
จ.ฟิ

นนั
ซ่า
 

บจ
.พี
ที 
คอ

นส
ตรั

คช
ั �น 
ปร

ะเท
ศ

ไท
ย 

บจ
.โพ

ลีเ
พล

ก็ส์
 (ป

ระ
เท
ศไ

ทย
) 

บม
จ.ด

ั Sบเ
บิ 4ล

เอ
 (1
99
1) 

บม
จ.ท

าง
ด่ว

นก
รุง
เท
พ 

บจ
.เค
เค
 พ
าว
เวอ

ร์ 

RA
TC

H-
Au

str
ali
a C

orp
ora

tio
n 

บจ
.ผลิ

ตไ
ฟฟ้

าน
วน

คร
 

บจ
.ไฟ

ฟ้า
หง

สา
 

บจ
.พ
ไูฟ

มา
ยนิ

�ง 

บจ
.ไต

รเอ
นเ
นอ

จี 4 

บจ
.รา

ชบุ
รีพ

าว
เวอ

ร์ 

บจ
.ผลิ

ตไ
ฟฟ้

าร
าช
บุรี

 

บม
จ.ผ

ลิต
ไฟ

ฟ้า
รา
ชบุ

รีโ
ฮล

ดิ 4ง
 

บจ
.รา

ชบุ
รีเว

อล
ด ์ 

โค
เจน

เน
อเ
รช

ั �น 

บจ
.อา

ร์เอ
ช 
อิน

เต
อร์

เน
ชั �น

แน
ล 

คอ
ร์ป

อเร
ชั �น

 

บจ
.ไซ

ยะ
บุรี

 พ
าว
เวอ

ร์ 

นายวรีพงษ ์รามางกรู X X X   X  AC // X             
นายปลวิ ตรีวิศวเวทย์ 

2 /,//,///                    
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 

2 /                    

นายณรงค ์แสงสุริยะ 
2 /                    

นายประเสริฐ มริตตนะพร 
2 /                    

นายนพพล มิลินทางกรู / /       / X / X X / / / /,///    
นายเกรียงฤทธิF  เจียจนัทร์พงษ ์ /,// /               ///    
นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง /,// /,//        /  /,// /     X X  
นายแวน  ฮวง เดา /,// /,//   X,///               / 
นายมิลตนั วลิเลียม ชลาภคั / /                   
นายอลัวนิ จี 

2 /,//,/// /,//,///                   

หมายเหต ุ: 1.  X = ประธานกรรมการ      / = กรรมการ          // = กรรมการบริหาร        /// = หุน้ส่วนผูจ้ดัการ      O = ผูบ้ริหาร AC = กรรมการตรวจสอบ 

 2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั  
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(2) บริษัท ไฟฟ้านํ,างมึ 2 จาํกดั 

รายชื�อกรรมการ 
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นายวีรพงษ ์รามางกูร X X X   X  AC // X                
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์2 /,//                       
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 2 /                       
นายณรงค ์แสงสุริยะ 2 //                       
นายประเสริฐ มริตตนะพร 2 /                       
นายนพพล มิลินทางกูร / /          / X / X X / / / /,///    
นายเกรียงฤทธิF  เจียจนัทร์พงษ ์ /                   ///    
นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง /,// /,//           /  /,// /     X X  
นายแวน  ฮวง เดา /,// /,//   X,///                  / 
นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั / /                      
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์2 /,//                       
นายบุญเหลือ สินไซวอละวง /                       
นายสีสะหวาด ทิระวง /        X,/// / /             
นายอลัวิน จี 2 /,//,///                       

หมายเหต ุ: 1.  X = ประธานกรรมการ      / = กรรมการ          // = กรรมการบริหาร        /// = หุน้ส่วนผูจ้ดัการ      O = ผูบ้ริหาร 

 2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั  
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(3) บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั3น จาํกดั (BIC) 

 

รายชื�อกรรมการ 
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นายณรงค ์แสงสุริยะ 
2 X /,// / /  / 

นายคาํผยุ จีราระรื�นศกัดิF  /      
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ /   ///   
นายวฒุิกร สติฐิต /    O  
นายวรวฒุิ อนุรักษว์งศศ์รี /,///      

หมายเหต ุ: 1.  X = ประธานกรรมการ      / = กรรมการ          // = กรรมการบริหาร        /// = หุน้ส่วนผูจ้ดัการ      O = ผูบ้ริหาร 

 2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั  
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(4) บริษัท บางเขนชัย จาํกดั (BKC) 

รายชื�อกรรมการ 
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นายวบิูลย ์มงคลปิยะธนา / O        
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ / O        
ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ /    /// /    
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั /  O    / /  
นายสมบตัิ ตรีวศิวเวทย ์ ///   O     /// 

หมายเหต ุ: 1.  X = ประธานกรรมการ      / = กรรมการ          // = กรรมการบริหาร        /// = หุน้ส่วนผูจ้ดัการ      O = ผูบ้ริหาร 

 2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั  
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/หน่วยงานตน้สงักดั/วนัที�ดาํรงตาํแหน่ง 

คุณวฒุิทางการศึกษา  
/ประวตัิอบรม 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางสุดารัตน์ โพธิ8 แยม้จิตร์1 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน2/ 
1 ตุลาคม 2556 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
  สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

 

2556-ปัจจุบนั 
 
 

2550-ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน/ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน/ บมจ. ช.การช่าง 

 
หมายเหต ุ:  1บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) วา่จา้งหน่วยงานดา้นตรวจสอบภายในของ บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) เพื�อส่งบุคลากรเขา้ปฏิบตัิหน้าที�ดา้นการตรวจสอบภายใน      

ตัEงแตเ่ดือนตุลาคม 2556 ซึ�งบริษทัไดเ้ปิดเผยการทาํรายการเกี�ยวโยงดงักล่าวแลว้  
2ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัE งที� 6/2556 เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2556 ไดม้ีมติแตง่ตัEงเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/หน่วยงานตน้สงักดั/วนัที�ดาํรงตาํแหน่ง 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

ประสบการณ์ทาํงาน 

หนา้ที�ความรับผิดชอบ 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื�อหน่วยงาน/
ประเภทธุรกิจ 

นางสาวศรัณยภ์ฏั สุวรรณวฒัน์/ 
ผูจ้ดัการส่วนกาํกบัดูแล/ 
1 กรกฎาคม 2556 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารองคก์ร/1 
สิงหาคม 2555 
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตร Corporate Secretary 
Program (CSP) รุ่น 29/2552 
- หลกัสูตร Board Report 
Program (BRP) รุ่น 4/2553 
- หลกัสูตร Effective Minute 
Taking รุ่น 17/2553 

2556-ปัจจุบนั 
 

2555-2556 
 
 
 

2551-2555 

- ผูจ้ดัการส่วน
กาํกบัดูแล 
- ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายบริหาร
องคก์ร 
 
เจา้หนา้ที�กาํกบั
ดูแล 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
 
 
บมจ.ช.การช่าง 

เป็นศูนยก์ลางการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางราชการที�
เกี�ยวขอ้ง เช่น สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.      
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน
ทางการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 

 

เอกสารแนบ 4 (1/1) 
 

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 



เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 
 

 

เอกสารแนบ 5 (1/1) 
 

เอกสารแนบ 5  อืน่ๆ 

- ไม่มี - 
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