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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทัก่อตั้งโดยกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เป็นบริษทัแกนน าของกลุ่มบริษทั
ที่มุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ  โดยประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นใน
บริษทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ บริษทัมี
รายไดห้ลกัจากเงินปันผลที่ไดรั้บจากการลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 

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

 
1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 
วนัที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของ บมจ.ช.การช่าง (CK) ไดมี้มติให้จัดตั้ง “บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 

จ ากัด” (บริษัท) ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มพลงังานไฟฟ้าภายใตก้ารถือหุน้ของ CK ใหม้าอยูภ่ายใตบ้ริษทัเพียงแห่งเดียว เพื่อรองรับการ
ขยายงานในอนาคตของธุรกิจพลงังาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดงัน้ี   

 
ปี 2555  วนัที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

จ ากดั (SEAN) เพิ่มเติมจาก บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (BECL) จ านวน 110,112,500 หุน้ หรือคิด
เป็นร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน จึงท าให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจ านวน 
361,168,999 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.67 ของทุนจดทะเบียน 

 วนัที่ 26 มิถุนายน 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทัที่ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงั
แสงอาทิตยจ์าก CK  จ  านวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 

1) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) จ านวน 2,342,498 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ100 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 
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 วนัที่ 31 สิงหาคม 2555  บริษทัไดซ้ื้อหุ้น SEAN จาก บริษทั ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง 

แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ  ากัด จ านวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN เพิ่มเป็น 
369,977,999 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 56.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 

 วนัที่ 26 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า จ านวน 2 
บริษัทจาก CK ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration  ไดแ้ก่ 

1) บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั (CRS) จ านวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็น ร้อยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ที่เท่ากบั 291,750,000 บาท ในราคาหุ้นละ 122.88 
บาท  

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

  บริษทัมีการปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม  โดยมีการลดทุนจดทะเบียนตามมติที่
ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 2/2555 วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่มีมติอนุมติัให้
ลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ลา้นบาทจ านวน 6,133.30 ลา้นบาท โดยเป็นการลดทุนเพื่อคืน
ทุนที่ลดลงใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ตามสัดส่วนที่ท  าใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็น 3,066.70 ลา้นบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 306.67 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  ซ่ึงบริษัท
ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนแลว้เม่ือวนัที่ 11 มกราคม 2556 

ปี 2556  วนัที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทซ้ือหุ้น BIC เพิ่มเติมอีกจ านวน 26,029,999 หุ้นหรือคิดเป็น    
ร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ในราคาหุ้นละ 12.88 บาท โดยซ้ือจาก บจ.
ที่ดินบางปะอิน เป็นผลใหบ้ริษทัถือหุน้ BIC ทั้งหมดเท่ากบั 89,049,998 หุ้นหรือคิดเป็นร้อย
ละ 65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ BIC ที่เท่ากบั 1,370 ลา้นบาท 

 วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2556  ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2556 มีมติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 3,066.70 ลา้นบาท เป็น 4,600 ลา้นบาทโดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 153,330,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาทจ าหน่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนในราคาหุน้ละ 40.00 บาทและไดมี้มติใหเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวจ้ากเดิม
หุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 5 บาท   พร้อมกนัน้ีไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 
4,600 ลา้นบาทเป็น 5,500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 5 บาทและมีมติใหจ้ดัสรรหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ดงักล่าวเสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ไป พร้อมทั้งมีมติใหบ้ริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปลี่ยนช่ือบริษทัเป็น บริษทั 
ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปลี่ยนช่ือเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2556 

 วนัที่ 18 กรกฎาคม 2556 บริษทัไดท้  าการเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) 

ปี 2557 
 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 ไดอ้นุมติัให้บริษทัน า

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจ านวน 170 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั  

 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2557 BIC ไดล้งนามในสัญญาว่าจ้างCK เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 โดยมีมูลค่าสัญญาไม่เกิน 4,310 ลา้น
บาท ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัที่ 28 ตุลาคม 2557  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัด าเนินงานในลกัษณะ Holding Company โดยมีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัดงักล่าวร้อยละ 100 ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดของ Holding Company โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
กลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วน

การถือหุน้ 
(%) 

ผูถ้ือหุน้รายอื่น 

1. บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า 56%  บริษทั. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี      
โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
33.34% 

 บริษทั พี.ที. จ  ากดัผูเ้ดียว 
5.33% 

 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั 5.33% 

2. บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าจาก
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

65%  บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) 25% 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 8% 

 ผูถ้ือหุน้รายยอ่ยอื่นๆ 2% 
3. บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลงัแสงอาทิตย ์
100% - 

4. บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย ์

30%  บริษทั ซอนนีดิกซ์  
ไทยแลนด ์ทู จ ากดั 70% 

5. บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย ์

30%  บริษทั ซอนนีดิกซ์  
ไทยแลนด ์วนั 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 

 บริษทัมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 วนัที่ 16 กนัยายน 2557 

 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 3 รายของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน)  (สัดส่วนร้อยละ 31.78)  บริษทั ทางด่วน
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (สัดส่วนร้อยละ 23.22)  และ บริษทั ทีทีดบับลิว 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) 

CK 

ธุรกจิ 

รับเหมาก่อสร้าง 
ธุรกจิสัมปทานและ
สาธารณูปโภค 

บมจ.รถไฟฟ้า
กรุงเทพ 

บมจ.ทางด่วน
กรุงเทพ 

บมจ.น า้ประปา
ไทย 

บมจ.ทีทีดับบลวิ 

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัด าเนินธุรกิจในลกัษณะ Holding Company ดว้ยการถือหุน้ในบริษทัต่างๆ ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต
และ จ าหน่ายไฟฟ้า  ทั้งน้ี การจดัโครงสร้างแบบบริษทัร่วมทุนเอื้อให้บริษทัสามารถตั้งบริษทัย่อย เพื่อระดมเงินกูส้ าหรับ
โครงการใหม่ไดโ้ดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อโครงการเดิม 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 ไดแ้ก่ บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC) 
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC)  บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั (CRS) 

บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั (NRS) 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในระยะ 2 ปีท่ีผ่านมาเป็นดงัน้ี 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั 
ด าเนินการ

โดย 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

รายได ้ปี 2557 
(ลา้นบาท) 

% ของ
รายได้
รวม 

รายได ้ปี 2556 
(ลา้นบาท) 

% ของ
รายได้
รวม 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั       
โรงไฟฟ้าพลงัน ้า SEAN 56% 3,976.45 56.31%          4,115.15  72.85% 
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration BIC 65% 2,803.12 39.69%          1,292.80  22.88% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์ BKC 100% 162.58 2.30%            160.33  2.84% 
รวมรายไดจ้ากธุรกิจหลกั   

 
6,942.14 98.30%          5,568.27  98.57% 

ส่วนแบ่งก  าไรจากบริษทัร่วม   
 

  
 

  
โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration BIC 1 65% - - ( 6.78)  (0.12%) 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์ CRS 30% 22.18 0.31%              12.66  0.22% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์ NRS 30% 12.49 0.18%                9.86  0.17% 
รวมส่วนแบ่งก  าไรจากบริษทัร่วม   

 
34.67 0.49%              15.73  0.28% 

รายไดอ้ื่นๆ   
 

                   -      

รายไดค้่าบริหารโครงการ 
บริษทัและ
บริษทัย่อย 

 
56.86 0.81%              44.05  0.78% 

รายไดอ้ื่นๆ 
บริษทัและ
บริษทัย่อย 

 
28.37 0.40%              21.10  0.37% 

รวมรายไดอ้ื่นๆ   
 

85.23 1.21%              65.15  1.15% 
รายไดร้วม   

 
7,062.04 100.00%          5,649.16  100.00% 

หมายเหตุ  
1. BIC มีสถานะเป็นบริษทัร่วมจนถึงวนัที ่28 มิถุนายน 2556 หลงัจากนั้นเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
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2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน ้า 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ีคือ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้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  ากัด (NN2) ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดทะเบียนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) และไดรั้บสัมปทานในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 จากรัฐบาล สปป.ลาว 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตั้ งอยู่บนล าน ้ างึมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด บ้านห้วยม่อ เมืองฮ่ม 
แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยอยู่ห่างจากเข่ือนน ้ างึม 1 ข้ึนไปทางตน้น ้ าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น
ระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยูห่่างจากเมืองเวียงจนัทน์ สปป.ลาวในแนวตรงเป็นระยะทาง  90 กิโลเมตร มีก  าลงั
การผลิตไฟฟ้าจ านวน 615 เมกะวตัต ์เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (Initial Operation Date หรือ IOD) เม่ือ
วนัที่ 26 มีนาคม 2554 และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ในวนัที่ 1 
มกราคม 2556 โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด จะจ าหน่ายให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีระยะเวลา 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 
โดยแต่ละวนัสามารถผลิตไฟฟ้าไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมง การช าระค่าไฟฟ้าดงักล่าว จะช าระเป็นเงิน
สกุลบาท และดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ SE) ปีละจ านวน 92 ลา้นหน่วย 
เป็นไฟฟ้าที่ผลิตได ้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กนัยายน และตุลาคม ของทุกปี การช าระค่าไฟฟ้า
ดงักล่าวจะช าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE) 
เป็นไฟฟ้าส่วนเกิน เกิดข้ึนเม่ือ NN2 พบว่าปริมาณน ้ ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ ท าให้ในเดือนนั้นๆ 
สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจ านวนตามข้อ (ก) และข้อ (ข) ซ่ึงได้แจ้งล่วงหน้าต่อ กฟผ.  
ส่วนเกินจากที่ไดแ้จ้งจะนับเป็นพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน การช าระค่าไฟฟ้าดงักล่าวจะช าระเป็น
สกุลเงินบาททั้งหมด  

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 ์

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 

ปี พ.ศ. โครงการ ชนิด
เช้ือเพลิง 

ประเทศ ก าลงัการผลิตตามสัญญา   
(เมกะวตัต)์ 

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 ์
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ปี พ.ศ. โครงการ ชนิด
เช้ือเพลิง 

ประเทศ ก าลงัการผลิตตามสัญญา   
(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 

 
ในปัจจุบนัมีผูส้นใจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้าอยูพ่อสมควรท าให้เกิดการแข่งขนัในการพฒันา

โครงการและการเสนอขายไฟฟ้า  อย่างไรก็ตามในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ าต้องใช้เงินลงทุน
ค่อนข้างสูง ใชร้ะยะเวลานานในการศึกษาความเป็นไปได ้รวมถึงมีความซับซ้อนในการก่อสร้างมากกว่า
โรงไฟฟ้าประเภทอื่น ต้องใช้ประสบการณ์ ความช านาญในการออกแบบก่อสร้าง  นอกจากน้ียงัตอ้งศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย เน่ืองจากการสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดใหญ่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีจ านวนมากซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในบริเวณพื้นท่ีของโครงการ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ 
ท าใหก้ารศึกษาผลกระทบดา้นสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง มาตรการในการลดผลกระทบและเยียวยาผู ้
ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้จ  านวนผู ้
ลงทุนและพฒันาโครงการจะถูกจ ากดัด้วยเง่ือนไขดา้นศกัยภาพทางการเงิน ดา้นความช านาญในการพฒันา
โครงการ 

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 าหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตไดก้บัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
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- 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 1,220 เมกะวตัต์ให้ กฟผ. และจะ
จ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 60 เมกะวตัตใ์หก้ารไฟฟ้า สปป.ลาว  โดยกลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทั
ไดใ้หสิ้ทธิแก่บริษทัในการเขา้ซ้ือเงินลงทุนใน XPCL ตามความเหมาะสม 

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
(Turbine) หมุนดว้ยความเร็วสูง  เพลาของเคร่ืองกงัหนัที่ต่อเขา้กบัเพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จะ
เกิดการหมุนและท าใหเ้กิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า  

อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) ติดตั้งเคร่ืองกงัหันน ้ าชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จ  านวน 3 ชุด
ซ่ึงเป็นเคร่ืองกังหันที่ท  างานแบบแรงโต้  เหมาะส าหรับเข่ือนพลงัน ้ าท่ีมีระดบัความสูงน ้ าปานกลางลกัษณะ
เดียวกบัเข่ือนของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2    ส่วน Generator เป็นเคร่ืองชนิด Synchronous จ  านวน 3 ชุด ก  าลงั
การผลิตชุดละ 205 เมกะวตัต ์โดยมีก  าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 615 เมกะวตัต ์ 

แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้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 ้างึมมีมากเพียงและสามารถกกัเกบ็น ้าเพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดต้ามปริมาณ
ท่ีไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในแต่ละปี 
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ปริมาณน ้าในเข่ือนของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ในปี 2556 และปี 2557 มีดงัน้ี 
 ปี 2557 ปี 2556 

ระดบัความสูง 
(ม.รทก.)* 

ปริมาณน ้ า 
(ลูกบาศกเ์มตร) 

ระดบัความสูง 
(ม.รทก.) 

ปริมาณน ้ า 
(ลูกบาศกเ์มตร) 

 มกราคม  371 4,432 369 4,280 
 กมุภาพนัธ์  368 4,191 366 3,981 
 มีนาคม  359 3,368 359 3,314 
 เมษายน  351 2,667 350 2,618 
 พฤษภาคม  344 2,193 345 2,263 
 มิถุนายน  344 2,195 348 2,442 
 กรกฎาคม  352 2,753 353 2,848 
 สิงหาคม  367 4,105 370 4,365 
 กนัยายน  374 4,479 372 4,591 
 ตุลาคม  374 4,756 371 4,446 
 พฤศจิกายน  374 4,754 370 4,399 
 ธนัวาคม  374 4,750 371 4,440 
หมายเหตุ :  
ขอ้มูลจาก บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 
*ม.รทก. คือ เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี คือ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน 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 โคเจนเนอเรชั่น โครงการท่ี 1 (BIC-1) ตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ  าเภอบางปะอิน 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวัตต์และก าลงัผลิตไอน ้ า 19.6 ตันต่อชัว่โมง มี
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.   จ  านวน 90 เมกะวตัต ์ระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์และ
จ าหน่ายไฟฟ้าที่เหลือและไอน ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  โดย   
BIC-1 เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 

นอกจากน้ี BIC อยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการที่ 2 (BIC -
2) ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าจ านวน 120 เมกะวตัตแ์ละไอน ้าปริมาณ 20 ตนัต่อชัว่โมง ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกบั 
BIC-1 ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ  าเภอ บางปะอิน จังหวดั พระนครศรีอยุธยา โดย BIC-2 จะผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ านวน 90 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย ์ส่วนไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน ้ าจะจ าหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน 
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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  

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 2557 โรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration  มีสถานะดงัน้ี 
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ด าเนินการแลว้ ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตาม
ระเบียบการรับซ้ือปี พ.ศ. 2550 แลว้ 

แต่ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ 

ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตาม
ระเบียบการรับซ้ือปี พ.ศ. 2553 แลว้ 

แต่ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ 
จ านวน
โครงการ 

เมกะวตัต์ จ านวนโครงการ เมกะวตัต์ จ านวนโครงการ เมกะวตัต์ 

42 3,301 2 180 38 3,420 
 
หมายเหตุ :   
ขอ้มูลจาก คณะกรรมการก  ากบักจิการพลงังาน ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

การพัฒนาโครงการใหม่ส าหรับโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) จะมีการรับซ้ือไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองโดย กฟผ. ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2563 – 2570 ดงัน้ี 

 
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 (จาก BIC-1) และ
ตามประกาศรับซ้ือในปี พ.ศ. 2553 (BIC-2) นอกจากนั้นบริษทัยงัไดมี้การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเน่ืองใน
ดา้นต่างๆที่มีความส าคญัต่อโครงการ เช่น ความสามารถในการจดัหาเช้ือเพลิง  การเช่ือมต่อกบัจุดรับซ้ือไฟฟ้า  
ลูกคา้ท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอน ้า เป็นตน้ 
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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 กบั บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากดั (มหาชน) เม่ือวันที่ 15 
กุมภาพนัธ์ 2554 ระยะเวลา 25 ปี 

2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ีคือ  

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั 

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั 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 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั (CRS) 
บริษัทถือหุ้นใน บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 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
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 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั (NRS) 

บริษทัถือหุ้นใน บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ 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 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS 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) 
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มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ จากการประชุมคร้ังท่ี 1/2557 (คร้ังท่ี 1) วนัที่ 15 สิงหาคม 
2557 เห็นชอบอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับใช้
ในการรับซ้ือไฟฟ้าในปี 2557 - 2558 โดยมีระยะเวลาสนบัสนุน 25 ปี ดงัน้ี  

1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดก าลงัผลิตติดตั้งไม่เกิน 90 
MWp อตัรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย  

2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา 

     2.1)  กลุ่มบา้นอยูอ่าศยั ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง 0 - 10 kWp อตัรา FiT 6.85 บาทต่อหน่วย 

     2.2)  กลุ่มอาคารธุรกิจ/โรงงาน 

           (1) ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง มากกว่า 10 - 250 kWp อตัรา FiT 6.40 บาทต่อหน่วย 

           (2) ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง มากกว่า 250 - 1,000 kWp อตัรา FiT 6.01 บาทต่อหน่วย 

3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์การเกษตร อตัรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย 

นอกจากนั้ นมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยงัเห็นชอบให้รับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยท์ั้ง 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน  

     1.1) ใหเ้ปิดรับซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีเหลือ อีกประมาณ 576 เมกะวตัต ์(ใหเ้ตม็ตามเป้าหมาย 2,000 เมกะ
วตัต์) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี และให้มี
ก  าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยภ์ายในส้ินเดือนธนัวาคม 2558 

     1.2) มอบใหก้รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) รับไปพิจารณาและเจรจากบัผูท้ี่
ยืน่ขอ้เสนอโครงการเพื่อขอขายไฟฟ้าไวเ้ดิม ท่ียงัไม่ไดรั้บการพิจารณาตอบรับซ้ือไฟฟ้า ซ่ึงมีค  า
ขอค้างการพิจารณาอยู่จ  านวน 1,054 เมกะวตัต์ โดยให้เจรจารับซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีเหลืออีก
ประมาณ 576        เมกะวตัต ์แบบ FiT ในอตัรา 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งน้ี ให้
อยูใ่นสถานท่ีตั้งตามขอ้เสนอเดิม และตอ้งมีการก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบภายในส้ินเดือน
ธนัวาคม 2558 ทั้งน้ีหากผลการเจรจากบัผูย้ืน่ขอ้เสนอโครงการเดิมดงักล่าว ไม่สามารถตกลงกนั
ได้และมิได้มีการอนุมัติให้ตอบรับซ้ือไฟฟ้าภายในส้ินปี 2558 ให้ถือเป็นการยุติข้อเสนอ
โครงการนั้น 

2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา  

     2.1) ให้ขยายเวลาก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยส์ าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับโครงการที่ผูกพนักบัภาครัฐแล้ว 
จ านวน 130.64 เมกะวตัต์ จากที่ก  าหนดไวเ้ดิมภายในเดือนธันวาคม 2556 เป็นภายในส้ินเดือน
ธนัวาคม 2557 
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     2.2) ใหเ้ปิดรับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV 
Rooftop) ประเภทโครงการขนาดเลก็ส าหรับท่ีพกัอาศยัขนาดไม่เกิน 10 กิโลวตัต์ เพิ่มอีก 69.36 
เมกะวตัต์ โดยก าหนดอตัรา FiT 6.85 บาทต่อหน่วย โดยมีก  าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิง
พาณิชยภ์ายในส้ินเดือนธนัวาคม 2558  

3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์การเกษตร  

     3.1) ใหป้รับเปลี่ยนการด าเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งในพื้นท่ี
ชุมชน เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตยส์ าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์
การเกษตร ขนาดติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวตัตต่์อแห่ง รวม 800 เมกะวตัต์ ในอตัรา FiT 5.66 บาทต่อ
หน่วย โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี ก  าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยภ์ายในส้ิน
เดือนธนัวาคม 2558  

     3.2) มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ซ่ึง
แต่งตั้ งโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ รับไปก าหนดหลกัเกณฑ์ ระเบียบ การ
คดัเลือกโครงการ และพิจารณารับซ้ือไฟฟ้า โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์และความสามารถรองรับของระบบสายส่ง 

บริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นพื้นท่ีและการคดัเลือกเทคโนโลยีที่ดีมีประสิทธิภาพสูง
ในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยต์ามเง่ือนไขการรับซ้ือจากภาครัฐโดยจะมุ่งเนน้ไปที่โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินเป็นหลกั  

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 CRS NRS และ NRS จะมีกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกบัหลกัการท างานดงักล่าวขา้งตน้  โดยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง BKC และ NRS 
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มีลกัษณะแบบฟิล์มบาง (Thin Film) ส่วน CRS ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มี
ลกัษณะแบบ Multi-Crystalline Cells ซ่ึงแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะท าหน้าที่รับแสงอาทิตย ์เม่ือแสงอาทิตยต์ก
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กระทบบนแผงเซลลแ์สงอาทิตยด์งักล่าว  จะท าใหเ้กิดการผลิตไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ ไฟฟ้าที่
ผลิตไดจ้ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าต ่า   ดงันั้นจึงตอ้งน าไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัต ่าดงักล่าวไปผ่าน
อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้าต ่า   ต่อจากนั้นไฟฟ้ากระแสสลบั
แรงดนัไฟฟ้าต ่าดงักล่าวจึงถูกส่งผ่านไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้า  เพื่อเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าโดยแปลงเป็นแรงดนัไฟฟ้า
ใหสู้งข้ึน หลงัจากนั้นจึงถูกส่งผ่านไปยงัสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชต่้อไป 

แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

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

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

ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง CRS ตั้งอยู่ท่ี Latitude 20.17 N และ Longitude 100.02 E 
พบว่ามีค่าพลงังานการแผ่รังสีซ่ึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ฉลี่ยเท่ากบั 16.97  เมกะจูล/ตารางเมตร./วนั ซ่ึงเพียง
พอที่จะออกแบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด  8 เมกะวตัตไ์ด ้

ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง NRS ตั้งอยู่ท่ี Latitude  15 N และ Longitude 101 E พบว่า
มีค่าพลงังานการแผ่รังสีซ่ึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ฉลี่ยเท่ากบั 19.00 เมกะจูล/ตารางเมตร/วนั ซ่ึงเพียงพอที่จะ
ออกแบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด  6 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 
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2.4.1 ก าลังการผลิตของประเทศ 

ก าลงัการผลิตรวมของระบบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 แบ่งตามประเภทของโรงไฟฟ้ามีดงัน้ี  

ประเภทโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต (เมกะวตัต)์ ร้อยละ 
ก าลงัผลิตของ กฟผ. 15,482 45 
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 13,167 38 
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 3,615 10 
ซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ 2,405 7 

รวม 34,669 100 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

ก าลงัการผลิตรวมของระบบ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 แบ่งตามประเภทของเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี  

ประเภทเช้ือเพลิง จ านวนหน่วยผลิต 
(กิกะวตัต-์ชัว่โมง) 

ร้อยละ 

ก๊าซธรรมชาติ 87,733 67.03 
ลิกไนต ์ 27,199 20.78 
พลงัน ้า 11,190 8.55 
น ้ามนัเตา 1,521 1.16 
น ้ามนัดีเซล 119 0.09 
พลงังานทดแทน 3,013 2.30 
ซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ 113 0.09 
รวม 130,887 100.00 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 
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2.4.2 ความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ 

 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด เป็นปริมาณไฟฟ้าท่ีผูบ้ริโภคใชร้วมกนัทั้งระบบสูงสุด ณ วนัใดวนัหน่ึง
ของแต่ละปี และ จ านวนหน่วยท่ีผลิต คือ จ านวนหน่วยรวมท่ีโรงไฟฟ้าทั้งหมดผลิตในรอบระยะเวลาหน่ึง ค่าทั้ง
สองข้ึนอยูก่บั สภาวะอากาศ ช่วงเวลาท่ีใชไ้ฟฟ้า จ านวนของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ ช่วงปี พ.ศ. 2552 
จนถึง 2557 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดและจ านวนหน่วยท่ีผลิต มีค่าดงัน้ี 

ปี พ.ศ. 

ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด จ านวนหน่วยที่ผลิต 

เมกะวตัต์ 
เพิ่มข้ึน 

ลา้นหน่วย 
เพิ่มข้ึน 

เมกะวตัต์ % ลา้นหน่วย % 
2553 24,010 1,965 8.91% 160,190 11,818 7.97% 
2554 23,900 -110 -0.45% 159,137 -1,053 -0.66% 
2555 26,121 2,221 9.29% 173,205 14,068 8.84% 
2556 26,598 477 1.83% 173,535 330 0.19% 
2557 26,942 344 1.29% 177,292 3,757 2.16% 

หมายเหตุ ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 

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 มีค่าสูงกว่าท่ีพยากรณ์ไว้
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 

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

2555 
30 สิงหาคม 

2554 
11 มีนาคม    
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 28 
กุมภาพนัธ์ 
2557) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้

ภายในวนัที่ 11 
กนัยายน 2556) 

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
เสียภาษีเงินได ้

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

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ ทั้งจากมุมมองของ Holding 
Company และจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร
ความเส่ียงเม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2556 และไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงจดัท าแผนการ
บริหารความเส่ียงประจ าปี ตลอดจนประเมินและติดตามความเส่ียงต่างๆผ่านคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากทุก
สายงาน โดยรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัรายไตรมาส ท าให้ทราบถึงสภาพแวดลอ้มที่
เปลี่ยนแปลงไปซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั นอกจากนั้น ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ บริษทัจะพิจารณาความ
เส่ียงในแต่ละขั้นของโครงการอยา่งรอบคอบ เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกโครงการ การพฒันาโครงการ การก่อสร้าง จนถึงการ
ด าเนินการ โดยพิจารณาความเส่ียงทางดา้นเทคนิค การเงิน กฎหมาย ส่ิงแวดลอ้มและสังคม ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าว 

ความเส่ียงส าคญัและแนวทางการบริหารความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท 

เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกิจเป็น Holding Company  คือลงทุนในกิจการอื่นโดยไม่มีการประกอบธุรกิจหลกัของ
ตนเอง ดงันั้นกระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของบริษทัจึงข้ึนอยูก่บัเงินปันผลท่ีไดรั้บจากโครงการท่ีเขา้ไปลงทุน โดย
ในปี 2557 ร้อยละ 52.72 ของรายไดต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจากเงินปันผลรับ หากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที่บริษทั
ถือหุน้ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงต่างๆ จะส่งผลใหผ้ลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลไดต้ามที่คาดการณ์ไว ้ 

โครงการที่บริษทัลงทุน มีทั้งลกัษณะท่ีเป็นผูริ้เร่ิมด าเนินการพฒันาโครงการเองตั้งแต่ตน้ (Greenfield) หรือเป็น
การลงทุนในกิจการที่ด  าเนินโครงการอยู่แลว้ (Brownfield  หรือ Acquisition)   ซ่ึงการลงทุนทั้งสองแบบดงักล่าวต่างก็มี
ปัจจยัเส่ียงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจและปัจจัยเส่ียงจากตวัโครงการเอง ส าหรับ
โครงการประเภท Greenfield ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากก่อสร้างไม่แลว้เสร็จหรือความเส่ียงจากการก่อสร้างล่าชา้ท าให้ตน้ทุน
โครงการเพิ่มสูงข้ึน และส าหรับโครงการประเภท Brownfield ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ
ตน้ทุน ซ่ึงลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าว โดยบริษทัมีแนวทางในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

การคดัเลือกโครงการ 

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการคดัเลือกโครงการเพื่อลงทุน จึงไดมี้การก าหนดนโยบายการ
ลงทุนในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ชดัเจนเพื่อเป็นการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับ
ได ้และมีผลตอบแทนทางธุรกิจที่เหมาะสม โดยฝ่ายพฒันาธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาคดัเลือกโครงการ ทั้งดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนและปัจจัยความเส่ียง และตอ้งน าเสนอ
ขอ้มูลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัเพื่อท าการอนุมติั 
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การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

บริษทัมีโครงการที่อยูร่ะหว่างก่อสร้าง คือ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (BIC-2) ซ่ึง
เร่ิมก่อสร้างในตน้ปี 2558 และคาดว่าจะใชเ้วลาก่อสร้าง 29 เดือน มีก  าหนดเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 2560 
บริษทัคาดว่าจะสามารถก่อสร้างไดเ้สร็จตามระยะเวลาที่ก  าหนด อย่างไรกต็าม บริษทัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงทั้งดา้นความ
ล่าชา้ของการก่อสร้าง และการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการก่อสร้างซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษทั
โดยตรง ดงันั้นบริษทัจึงไดเ้ขา้ท าสัญญาว่าจา้งบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (บมจ. ช.การช่าง) เป็นผูจ้ัดหาเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ การติดตั้ง และการก่อสร้าง โดย บมจ. ช.การช่าง มีประสบการณ์ในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อีกทั้งเป็น
ผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC-1) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอีกดว้ย อีก
ทั้งรูปแบบของสัญญาการเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ส่งผลให้บริษทัลดความเส่ียงจาก
ตน้ทุนก่อสร้างท่ีอาจเพิ่มข้ึนได ้นอกจากนั้น บริษทัยงัไดท้  าสัญญาประกนัภยัเพื่อบรรเทาผลจากภยัธรรมชาติ ตลอดจน
ติดตามความคืบหนา้ของการก่อสร้างอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหเ้ช่ือมัน่ว่าการก่อสร้างจะแลว้เสร็จตามก าหนดการและสามารถ
ควบคุมตน้ทุนได ้

การติดตามผลการด าเนินงาน 

บริษทัไดก้  าหนดกลไกในการก ากบัและดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการที่เขา้ไป
ลงทุน (Control Policy) โดยบริษทัแต่งตั้งตวัแทนเพื่อไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ซ่ึงบริษทัไดก้  าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอยา่งชดัเจน อีกทั้งบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมจะตอ้งรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก  าหนดไว้อย่างสม ่าเสมอ
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส อีกทั้งบริษทัย่อยจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลต่อบริษทัในกรณีที่จะ
ลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงตอ้งรายงานความคืบหนา้ของโครงการที่เขา้ลงทุนดว้ย นอกจากนั้นฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษทัจะร่วมกบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในว่ามีความรัดกุมและมีการปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัด ท าใหบ้ริษทัสามารถติดตามฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการที่บริษทัลงทุนไปแลว้ไดอ้ย่าง
ใกลชิ้ด เพื่อเป็นการลดและบริหารความเส่ียงจากการลงทุนดงักล่าว  

2. ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลที่ไดรั้บจากบริษทัย่อย 3 แห่งคือ  บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด 
(SEAN) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) และบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC)  และบริษทัร่วมอีก 2 แห่งคือ 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากัด  (CRS) และบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากัด (NRS) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของผล
ประกอบการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทัในรูปของรายไดเ้งินปันผลที่
บริษทัจะไดรั้บ ปัจจยัความเส่ียงดงัต่อไปน้ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมได ้

2.1 ความเส่ียงด้านวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

วตัถุดิบส าหรับการผลิตไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลกัที่มีความส าคญัต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจะมีผลต่อ
ความสามารถในการสร้างรายได ้ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าและโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์วตัถุดิบในการผลิต
ไฟฟ้าไม่มีตน้ทุน แต่มีความผนัผวนในระดบัหน่ึง ส่วนวตัถุดิบในการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration มี
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เช้ือเพลิงซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  49.21 ของตน้ทุนขายทั้งหมดตามงบการเงินรวมในปี 2557 ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงในการไดม้า
ซ่ึงเช้ือเพลิงและความเส่ียงดา้นราคาซ่ึงกระทบต่อตน้ทุนดว้ย  

โรงไฟฟ้าพลังน ้า 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 ด  าเนินการโดย บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (NN2) และถือหุ้นใหญ่ 
โดย SEAN ดงันั้น น ้าจึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตไฟฟ้า   โดยแหล่งที่มาของน ้ าท่ีส าคญัในล าน ้ างึมมาจาก
ปริมาณน ้าฝนซ่ึงตกในบริเวณพื้นท่ีรับน ้า (Catchment Area) แตมี่ขอ้จ ากดัอยูบ่า้งเน่ืองจากปริมาณน ้ าฝนในแต่ละ
ช่วงเวลานั้นมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ไดข้ึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา 
ความเส่ียงของการไดม้าซ่ึงวตัถุ ดิบในการผลิตไดรั้บการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจากการออกแบบ
โครงสร้างอ่างเกบ็น ้าและเข่ือนใหเ้หมาะสม การเจรจาขอ้ตกลงต่างๆในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงครอบคลุมถึงการ
ตกลงโครงสร้างราคาค่าไฟและแนวทางการซ้ือขายไฟฟ้าให้จัดการความเส่ียงของน ้ าไดอ้ย่างเป็นธรรมกับ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เช่น ในกรณี NN2 ผลิตพลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy หรือ PE) ไดค้่าเฉลี่ยต ่ากว่า 8 
ชัว่โมงต่อวนัในแต่ละเดือนหรือมีค่าเฉลี่ยต ่ากว่า 10 ชัว่โมงต่อวนัในแต่ละปี NN2 ตอ้งจ่ายค่าปรับใหก้บัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในอตัราร้อยละ 23.7 ของค่าไฟฟ้า PE คูณดว้ยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดต้  ่ากว่า
เกณฑ ์อยา่งไรกดี็ ในการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าและก่อนท่ีจะท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. NN2 ได้
ท  าการศึกษาปริมาณน ้าในล าน ้างึมท่ีไหลเขา้สู่บริเวณท่ีจะเป็นแหล่งรับน ้ าของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ที่
เกิดข้ึนจริงยอ้นหลงั 50 ปีแลว้น าไปค านวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเพื่อก  าหนดปริมาณไฟฟ้าเป้าหมาย
ท่ีจะจ าหน่ายใหแ้ก่ กฟผ.ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า อยา่งไรกต็าม ในกรณีท่ีมีปริมาณน ้านอ้ยจนกระทัง่ส่งผลให ้NN2  
ผลิตไฟฟ้าไดต้  ่ากว่าขอ้ก  าหนดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า อาจพิจารณาประกาศใหปี้นั้นๆเป็นปีแลง้ (Draught Year) 
ได ้ซ่ึงตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนดใหส้ามารถประกาศปีแลง้ได ้2 คร้ังตลอดอายุสัญญา โดยในระหว่างปีแลง้
ดงักล่าว จะไม่มีค่าปรับท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟ้าไดต้  ่ากว่าเกณฑ์แต่อยา่งใด 

นอกจากนั้น หากในปีใดมีปริมาณน ้าไหลเขา้โครงการมากจนท าให้สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากเกินกว่า
ปริมาณเป้าหมายที่ 2,218 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง (ลา้นหน่วย) ส าหรับ PE และ 92 ลา้นหน่วยส าหรับพลงังานไฟฟ้า
รอง (Secondary Energy หรือ SE)  NN2  สามารถยกยอดปริมาณไฟฟ้าส่วนที่เกินดงักล่าวไปรับรู้เป็นรายได้
ส าหรับปีท่ีมีปริมาณน ้ าน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดถ้ึงปริมาณเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นผลท าให้รายไดมี้ความ
มัน่คงแมป้ริมาณน ้าจะมีความผนัผวนกต็าม โดยปริมาณเป้าหมายน้ีไม่เกี่ยวขอ้งกบัจ านวนชัว่โมงเฉลี่ยในการผลิต
พลงังานไฟฟ้าที่กล่าวไวข้า้งตน้ และไม่มีค่าปรับแมจ้ะไม่สามารถผลิตไดต้ามปริมาณเป้าหมาย เน่ืองจากเป็นเพียง
กรอบประมาณการของแต่ละปีเท่านั้ น ดงัจะเห็นไดจ้ากข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจริงในปี  2556  ปริมาณน ้ าท่ีไหลเข้า
โครงการมีปริมาณมาก ท าให้สามารถผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.  สูงกว่าปริมาณไฟฟ้าเป้าหมาย โดยมี
ไฟฟ้าที่สามารถบนัทึกเป็นไฟฟ้าส ารอง  (Energy Account) เพื่อน ามาใชใ้นอนาคตเท่ากบั 95.92  ลา้นหน่วย
ส าหรับพลงังานไฟฟ้าหลักส ารอง (PE Account) และ3.21 ลา้นหน่วยส าหรับพลงังานไฟฟ้ารองส ารอง (SE 
Account)   ต่อมาในปี 2557 ปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้เข่ือนมีปริมาณลดน้อยลงกว่าปี 2556 ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าไดต้  ่า
กว่าปริมาณไฟฟ้าเป้าหมายเท่ากบั 102.09 ลา้นหน่วยส าหรับ PE และ 76.39 ลา้นหน่วยส าหรับ SE อย่างไรก็ตาม 
NN2 สามารถน า PE Account จ านวน 102.09 ลา้นหน่วย และ SE Account จ านวน 8.77 ลา้นหน่วยมาใชเ้พื่อ
ชดเชยส่วนที่ต  ่ากว่าไฟฟ้าเป้าหมายได ้ส่งผลให้บริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายส าหรับ PE จ  านวน 2,218 ลา้น
หน่วยได ้และยงัเหลือ PE Account จ านวน 94.12 ลา้นหน่วย ส าหรับใชใ้นปีต่อๆไปได ้แมใ้นปี 2557 บริษทัไม่
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สามารถบรรลุเป้าหมายส าหรับ SE แต่ในภาพรวม กลไกของการบนัทึกและการใชไ้ปของไฟฟ้าส ารองดงักล่าว  
สามารถลดความเส่ียงเกี่ยวกบัความผนัผวนของรายไดใ้นระหว่างปีท่ีมีปริมาณน ้ามากและปีท่ีมีปริมาณน ้ าน้อยได ้
เห็นไดจ้ากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เพียง 138.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
3.37เท่านั้น แมป้ริมาณน ้าลดลงถึง 687 ลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นร้อยละ 9.77  

โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

BIC เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ
หรือผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจดัหาเช้ือเพลิงใหไ้ด ้จะท าให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน ้ าได ้
จนอาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้าได ้จนตอ้งซ้ือไฟฟ้าส ารองมาขายใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นการทดแทน BIC ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของความมัน่คงดา้นเช้ือเพลิงจึง
ไดจ้ดัท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพานิชย ์กบั บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) (ปตท.)โดยมีข้อก  าหนดให้ ปตท. ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่
ก  าหนดในสัญญาได ้อีกทั้ง บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (GPSC) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ 
ปตท. ยงัถือหุ้นใน BIC จึงเช่ือว่าโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวจะช่วยลดความเส่ียงด้านเช้ือเพลิงไดอ้ีกด้วย 
นอกจากนั้น โครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ขายให้ กฟผ. ถูกออกแบบมาให้ปรับตัวตามการผนัผวนของราคาเช้ือเพลิง 
(Pass-through) ท าใหค้วามเส่ียงดา้นราคาเช้ือเพลิงลดลง  

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

พลงัแสงอาทิตยเ์ป็นวตัถุดิบทีมี่ความส าคญัต่อการผลิตไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS ซ่ึงเป็นโครงการ
ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เน่ืองจากค่าความเขม้แสงส่งผลโดยตรงต่อรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ดงันั้น ในการเลือก
สถานที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยจึ์งไดค้  านึงถึงค่าความเขม้แสงที่เหมาะสมไวแ้ลว้โดยใชข้อ้มูล
จากหน่วยงาน NASA และ Meteonorm software ของบริษทั Meteotest ประกอบการเลือกท่ีตั้งโครงการและมีการ
ติดตามวดัค่าความเขม้แสงอยา่งสม ่าเสมอเพื่อประเมินความพอเพียงของแสงอาทิตย ์  นอกจากนั้น สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  เป็นลกัษณะ non-firm ท  าใหไ้ม่มีค่าปรับหากโครงการโรงไฟฟ้าเหล่าน้ีไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้น่ืองจากความผนัผวนของแสงอาทิตย ์  

2.2 ความเส่ียงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 

ความเส่ียงท่ีอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าไม่พร้อมใชง้านนอกเหนือจากการขาดแคลนวตัถุดิบอาจเกิดไดจ้าก
หลายสาเหตุ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าต ่าลงหรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงกั รวมถึงยงัอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โครงการและเป็นอนัตรายต่อบุคลากร ซ่ึงจะส่งผลใหร้ายไดล้ดลงและมีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ท่ีเสียหายเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ี หากมีการหยดุผลิตไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการหยดุที่อยูน่อกเหนือจากบ ารุงรักษาตามปกติโดย
ไม่มีการแจง้ใหผู้ซ้ื้อไฟฟ้าทราบล่วงหนา้ก่อนอาจตอ้งเสียค่าปรับ ทั้งน้ี โครงการทั้งหมดมีการบริหารจัดการและมีนโยบาย
แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัอยา่งสม ่าเสมอดว้ยบุคลากรมืออาชีพ รวมไปถึงมาตรการต่างๆ ดงัน้ี 
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โรงไฟฟ้าพลังน ้า 

เน่ืองจากการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าจ  าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรที่มีประสบการณ์และความช านาญ
เป็นอยา่งมาก เพราะโรงไฟฟ้าพลงัน ้ามีมูลค่าการลงทุนที่สูง  นอกจากจะต้องควบคุมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพและความมัน่คงของไฟฟ้าแลว้  ยงัตอ้งมีการบริหารจัดการปริมาณน ้ าในอ่าง
เก็บน ้ าเหนือเข่ือน เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้ได้ทั้ งปริมาณ คุณภาพ และ
เสถียรภาพของไฟฟ้าตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. อีกดว้ย    ซ่ึงหากการบริหารจดัการปริมาณน ้ าใน
เข่ือนหรือการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆมีความผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะส่งผลเสียหายต่อเข่ือน เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง  และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของโครงการ 

NN2 มีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าเป็นผูบ้ริหาร
โครงการ นอกจากนั้นยงัไดท้  าสัญญาว่าจ้างบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากัด (ราช-ลาว) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้บริการตามสัญญาเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการ
ไฟฟ้าตลอดอายสุัญญาสัมปทานและตามสัญญาว่าจา้งบ ารุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าอายุสัญญา 7 ปี โดย ราช-ลาวได้
ท  าสัญญาจา้ง กฟผ. เพื่อให้บริการในงานทางดา้นเทคนิคที่ส าคญับางส่วน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ  NN2 อย่างมาก
เน่ืองจาก กฟผ.  เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การบริหารจดัการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ามาเป็นระยะยาวนาน ประกอบกบั กฟผ. ยงัเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าของ NN2  แต่เพียงผูเ้ดียว ดงันั้น จึงเช่ือว่าการท าสัญญาว่าจ้าง ราช-ลาว เป็นประโยชน์ต่อ NN2 ให้
สามารถผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าไดต้ามเง่ือนไขท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.  

ในส่วนของแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั NN2 มีแผนการบ ารุงรักษา Partial Overhaul และ Major 
Overhaul ทุก 7 ปีและ 14 ปีตามล าดบั นอกจากนั้น ยงัมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระเพื่อวดัประสิทธิภาพและความ
มัน่คงดา้นต่างๆของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า อีกทั้งบริษทัยงัติดตามรายงานอย่างสม ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างความ
พร้อมใชง้านของโรงไฟฟ้าอีกดว้ย เน่ืองดว้ยบริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัขององค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า ประกอบกบับริษทัมีแผนขยายการลงทุนในอนาคต บริษทัจึงเขา้ท าสัญญาแลกเปลี่ยน
ความรู้และอบรมพนกังาน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในดา้นการบริหารจดัการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า บริษทัเช่ือว่า
นโยบายดงักล่าวมีความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงในการด าเนินงานและทิศทางในการขยายธุรกิจของบริษทั
ในอนาคต 

โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

BIC ไดว้่าจา้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เพื่อ
ปฏิบัติการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆตามระยะเวลาที่ผู ้ผลิต
ก  าหนดไว ้ นอกจากนั้นบริษทัยงัมี spare part ที่ส าคญัเพื่อใชใ้นการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของโครงการเพื่อ
ป้องกนัความล่าชา้ในการสั่งซ้ือช้ินส่วนส าคญัต่างๆ นอกจากนั้น BIC ยงัว่าจา้ง บริษทั จีอี เพาเวอร์แอนด์วอเตอร์ 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูมี้ความสามารถและความเช่ียวชาญทางเทคนิค เป็นผูใ้ห้บริการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ือง
กงัหันก๊าซ และอยู่ระหว่างพิจารณาท าสัญญาเพื่อเช่าเคร่ืองกงัหันก๊าซส ารองในกรณีที่เคร่ืองหลักต้องส่งไป
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อไม่ใหเ้กิดการสูญเสียรายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว 
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BIC มีแผนการว่าจา้งบุคลากรเพิ่มเติมและมีแผนการอบรมพนกังานเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อรองรับการด าเนินการของ BIC-2 ซ่ึงการก่อสร้างจะแลว้เสร็จในเดือนมิถุนายน 2560 รวมถึงการขยาย
ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ในอนาคตอีกดว้ย 

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

BKC ว่าจ้างบริษทั เอ็นซิส จ ากดั เป็นผูเ้ดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
ในขณะที่ CRS และ NRS ไดว้่าจ้าง บริษทั  แอสซีเซ่ โฟโตโวลไทคา (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงทั้งสองบริษทัมี
ประสบการณ์และความช านาญเกี่ยวกบัการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ โดยมีแผนการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
รับประกันประสิทธิภาพความพร้อมของโครงการโรงไฟฟ้าตามสัญญาดว้ย นอกจากนั้น อุปกรณ์หลักของ
โครงการได้มีการรับประกันจากผูผ้ลิตอย่างเหมาะสม นอกจากนั้ น เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยส์ามโครงการซ่ึงใชเ้ทคโนโลยทีี่แตกต่างกนั การแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างโครงการช่วย
ท าใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งยงัช่วยเพิ่มอ  านาจต่อรองในการเจรจากบัคู่
คา้อีกดว้ย  

2.3 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม แผ่นดินไหว โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทลงทุนทุก
โครงการไดมี้บริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวจากการเลือกสถานท่ีตั้งโครงการให้มีความเส่ียงน้อยที่สุด ประกอบกบัการ
ออกแบบโครงการใหร้องรับภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกท่ีมี
ประวติัการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดไม่เกิน 5.8 ริคเตอร์สเกล  ในขณะท่ีเข่ือนน ้ างึม 2 ไดถู้กออกแบบให้สามารถรองรับภยั
ธรรมชาติจากแผ่นดินไหวไดถ้ึง 8 ริคเตอร์สเกล นอกจากน้ียงัมีระบบป้องกนัน ้าลน้เข่ือนดว้ยการติดตั้งช่องทางระบายน ้าลน้ 
(Spill Way) ขนาด 3 ช่องทางแต่ละช่องทางมีขนาดกวา้ง 15 เมตร สูง 16.7 เมตร สามารถระบายน ้ าไดสู้งสุดเท่ากบั 6,756 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที     ดังนั้ น จึงเช่ือว่าความแข็งแรงของโครงสร้างตัวเขื่อนจะสามารถรองรับภัยธรรมชาติจาก
แผ่นดินไหวและช่องทางระบายน ้าท่ีไดจ้ดัเตรียมไวมี้ความเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณน ้ าลน้เข่ือนไดเ้ป็นอย่างดี  โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์ั้งสามแห่งสร้างบนท่ีดอนซ่ึงมีโอกาสเกิดน ้ าท่วมค่อนขา้งน้อย โดยไม่ไดรั้บผลกระทบจากน ้ า
ท่วมคร้ังใหญ่ท่ีเกิดเม่ือปี 2554 ที่ผ่านมา ส าหรับ BIC-1 และ BIC-2 ซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาซ่ึงเป็นบริเวณที่
ราบลุ่มและมีความเส่ียงดา้นน ้าท่วม ทางนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดก้่อสร้างเข่ือนคอนกรีตลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรม
โดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล ซ่ึงสูงกว่าระดับน ้ าท่วมคร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจึงท าให้มัน่ใจไดว้่าจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน ้าท่วมอีก 

นอกจากนั้น บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมยงัท าสัญญาประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์
ที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยุดชะงกัของการ
ประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหายที่เกิดกบับุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย  
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3.. ความเส่ียงทางการเงิน 

3.1 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัมีความเส่ียงท่ีงบการเงินรวมของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของ
NN2 จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯและเงินบาท เน่ืองจากตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ.  มีอตัราค่าไฟฟ้าส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ   โดยในปี 2556 และ ปี 2557 ท่ีผ่านมาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า       
น ้ างึม 2 มีรายได้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเท่ากับ  54.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯและ 54.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ตามล าดบั 

ดงันั้น หากอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจะกระทบต่อรายไดข้อง 
NN2 โดยหากเงินบาทมีค่านอ้ยลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (Thai Baht Depreciation) กจ็ะท าให้รายไดส่้วนที่ไดรั้บเป็น
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเม่ือแปลงเป็นเงินบาทมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน  แต่ในทางกลบักนัหากหากเงินบาทมีค่าเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบ
กบัดอลลาร์สหรัฐฯ (Thai Baht Appreciation) กจ็ะท าใหร้ายไดส่้วนที่ไดรั้บเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเม่ือแปลงเป็นเงิน
บาทมีมูลค่าลดลง 

 นอกจากนั้น NN2  ไดท้  าสัญญากูย้มืเงินระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯจ านวน 180 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2   โดยมีก  าหนดทยอยช าระคืนเงินตน้จน
หมดภายในปี 2565   ดงันั้นในช่วงระยะเวลาท่ียงัช าระคืนเงินตน้ไม่ครบ  หากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินงวดบญัชี มีค่า
เปลี่ยนแปลงไปกจ็ะส่งผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของ NN2  โดยหากเป็นกรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าข้ึน
กจ็ะเกิดรายการก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึน หรือ หากเป็นกรณีค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง ก็จะ
เกิดรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึน   

ในปี 2556 และ 2557 ที่ผ่านมา NN2  มีรายได ้ ค่าใชจ่้ายและการช าระคืนเงินตน้จากเงินกูย้มืระยะยาวดว้ยสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) ปี 5226 ปี 5227 

รายได้   
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 54.90 54.89 
รายจ่าย   
- ช าระคืนเงินตน้ 9.00 11.70 
- ดอกเบ้ียจ่าย 4.83 4.44 
- ค่าตอบแทนสัมปทาน 1.87 1.87 
สุทธิ 39.20 36.88 

 

ดว้ยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของ  NN2  ท่ีมีทั้ งรายไดท่ี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและในขณะเดียวกันก็มี
รายการที่ตอ้งจ่ายช าระดว้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯท าใหก้ารด าเนินธุรกิจมีการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนแบบ
ธรรมชาติ (Natural Hedge)  
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นับตั้ งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา NN2  ได้เร่ิมใช้การบัญชีส าหรับการป้องกันความเส่ียง  (Hedge 
Accounting) เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนอนัเกี่ยวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซ่ึง
ส่วนหน่ึงอยูใ่นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยก าหนดใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเ ส่ียง 
(Hedged Item) และเงินกูย้ืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging 
Instrument) ดว้ยหลกัการของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผนัผวนของก าไร
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนได ้โดยส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือที่ใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้โดย
ผ่านก าไรขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียงมี
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

3.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557  มีเงินกูย้มืจ านวน 22,564.45 ลา้นบาท ซ่ึง
ทั้งหมดมีดอกเบ้ียแบบลอยตวั ดงันั้น หากอตัราดอกเบ้ียมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัก็จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน
ทางการเงินบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดว้ย
การติดตามแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่งสม ่าเสมอและบริหารจัดการ ปรับปรุงตน้ทุนทางการเงินอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนั้นไดพ้ิจารณาด าเนินการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียง โดยเปลี่ยนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัให้เป็นอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีอยา่งเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมิไดมี้จุดประสงคเ์พื่อการเกง็ก  าไรแต่อยา่งใด 

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

1. ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25  

บริษทัมีผูถ้ือหุน้ใหญ่คือ บมจ. ช.การช่าง และ บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (บมจ. ทีทีดบับลิว) เป็นผูถ้ือหุ้น
ร้อยละ 31.781 และร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดตามล าดบั จึงอาจท าใหผู้ถ้ือหุน้ใหญ่ดงักล่าวสามารถใช้
สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู ้ถือหุ้นในเร่ืองต่างๆที่ข้อบังคับบริษัทหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได ้อยา่งไรกต็าม บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ทีทีดบับลิว ในฐานะผูถ้ือหุน้ของบริษทัย่อมมีจุดประสงค์ให้บริษทั
ด าเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุน้ทุกฝ่ายในระยะยาว ส าหรับกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกบั  ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่นั้นการอนุมัติรายการจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง  นอกจากนั้น บริษทัยงัมี
โครงสร้างการจดัการที่ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่านซ่ึงเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นกลาง ซ่ึง
เป็นอีกหน่ึงกลไกท่ีช่วยเพิ่มการตรวจสอบไดอ้ีกดว้ย 

2. ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 

เน่ืองจากบริษทัถือหุน้ใน SEAN ในสัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ และถือหุ้นใน BIC ใน
สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้    แมจ้ะถือไดว้่าบริษทัมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเกินกึ่งหน่ึง
กต็าม  แต่บริษทักย็งัไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงไดท้ั้งหมด   เน่ืองจากการท ารายการบางประเภทท่ีจะตอ้งไดรั้บเสียง

                                                             
1
 ข้อมลู ณ วันปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวนัที่ 16 กันยายน 2557 
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สนบัสนุนจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซ้ือ
หรือรับโอนกิจการอื่น  การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด เป็นตน้  

อยา่งไรกต็าม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น องค์ประกอบของคณะกรรมการและผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั
บริษทัตลอดจนกลไกในการก ากบัและควบคุม จะเห็นไดว้่าบริษทัสามารถควบคุมเสียงขา้งมากในที่ประชุมคณะกรรมการ
และที่ประชุมผูถ้ือหุน้ได ้ และแมว้่าในการท ารายการที่ส าคญับางรายการจะตอ้งไดรั้บเสียงสนับสนุนจากผูถ้ือหุ้นกลุ่มอื่น   
ทั้งจากในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นก็ตาม    บริษัทเช่ือว่า หากเป็นการอนุมติัรายการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจแลว้ กจ็ะไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากผูถ้ือหุน้กลุ่มอื่น  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ลักษณะทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1.1   เงินลงทุน      

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557        

ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชีวิธี
ราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ ากดั (SEAN) 

ถือหุน้ใน บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม2 จ  ากดั
(NN2) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ    
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ซ่ึง 
NN2 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า  

6,606.75 
  

56 9,249.45  
 

บริษทั บางปะอิน   
โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั (BIC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration 

1,370.00 65 1,305.56  
 

บริษทั บางเขนชยั 
จ ากดั (BKC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 234.25  100    527.06 
  

บริษทั เชียงราย     
โซล่าร์ จ  ากดั (CRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 291.75  30    107.55  

บริษทั นครราชสีมา 
โซล่าร์ จ  ากดั (NRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์

 221.50  30      85.39  

บริษทั ซีเคพี โซลา่ร์ 
จ  ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100 1.00 
  

บริษทั อพอลโล่  
พาวเวอร์ จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100           0.25  

บริษทั วิส โซลิส 
จ ากดั  

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100 0.25  

บริษทั โซเล่         
พาวเวอร์ จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100 0.25  

บริษทั เฮลิออส    
พาวเวอร์ จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100 0.25 
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4.1.2 สินทรัพย์ถาวรหลัก    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตาม

บญัชี      ตามรายละเอียดดงัน้ี    

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิตาม
บญัชี (ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

NN2 สปป.ลาว 25,385.66 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 

 

4.1.2.2 ทิ่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ล าดบั รายการ  มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้นบาท) 1  

1 ที่ดิน                  261.08  

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์                  671.62  

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration               4,716.54  

         4 ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร                     59.13  

5 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า                     43.41  

6 เคร่ืองมือและอุปกรณ์                     10.19  

7 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน                     35.12  

8 ยานพาหนะ                     33.20  

 รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                5,830.29 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                             
1 มูลค่าสุทธิ  คือมูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ทั้งน้ี รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามที่ไดแ้สดงไวข้า้งตน้สามารถแสดง

รายละเอียดจ าแนกตามประเภทของสินทรัพยแ์ละจ าแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี  

1) ที่ดิน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่าตามบญัชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

     159.33 เป็นเจา้ของ ไดน้ าไปจดจ านองไวก้บั
ธนาคารเพื่อค  ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือซ่ึงไดรั้บจาก
ธนาคาร 

BIC จงัหวดัปทุมธานี   5.77 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

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 2557 ประมาณ 
762.70 ลา้นบาท ไดน้ าไป
จดจ านองไวก้บัธนาคารเพื่อ
ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือซ่ึง
ไดรั้บจากธนาคาร 

รวม 261.08  

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยต์ามงบการเงินรวมของบริษทั

และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BKC จงัหวดันครราชสีมา 671.62 เป็นเจา้ของ 
ค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 

รวม 671.62   
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3) โครงการโรงไฟฟ้าระบบ  Cogeneration  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ  Cogeneration ตามงบการเงินรวมของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 4,716.54 เป็นเจา้ของ 
ค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 

รวม 4,716.54   
 

4) ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุงและเคร่ืองจกัรตามงบการเงินรวมของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 59.13 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 59.13   

 

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพฯ 24.75 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

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

18.13 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC กรุงเทพฯ  0.53 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม  43.41  
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6) เคร่ืองมือและอุปกรณ์  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตาม งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  10.19 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม  10.19   

 

7) เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานตามงบการเงินรวมของบริษทั

และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพฯ  10.03 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

SEAN กรุงเทพฯ  0.17 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

NN2 สปป. ลาว  20.71 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BKC กรุงเทพฯ 0.19 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
และกรุงเทพฯ 

 4.03 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม  35.13   
 

8) ยานพาหนะ  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพฯ  5.10 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

SEAN กรุงเทพฯ  8.23 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

NN2 สปป. ลาว  19.84 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
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บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  0.03 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม  33.20   
 

 4.1.3   สัญญาเช่าระยะยาว      

บริษทัและบริษทัยอ่ย ท าสัญญาเช่าระยะยาวที่มีอาย ุ3 ปีข้ึนไป เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีสาระส าคญัดงัน้ี 

ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พื้นท่ี อาย ุ
สัญญา 

เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

บริษทั บริษทั ช.การ
ช่าง จ ากดั

(มหาชน) (CK) 

สัญญาเช่าพื้นท่ีและ 
ใหบ้ริการเคร่ืองปรับอากาศ
และส่ิงอ  านวยความสะดวก  
อาคารส านกังานวิริยะถาวร  
ชั้นท่ี CH 

642.5 ตาราง
เมตร 
 

3 ปี 1-ก.ย.-57 31-ส.ค.-60 

บริษทั CK สัญญาเช่าพื้นท่ีและ 
ใหบ้ริการเคร่ืองปรับอากาศ
และส่ิงอ  านวยความสะดวก  
อาคารส านกังานวิริยะถาวร  
ชั้นท่ี 20 

468.9 ตาราง
เมตร 
 

3 ปี 1-มิ.ย.-57 31-พ.ค.-60 

NN2 กรมทรัพยสิ์น
ของกระทรวง

การเงิน 

สัญญาเช่าสถานที่ท  าการ
ส านกังาน  

 2,106   ตาราง
เมตร 

25 ปี  1-ม.ค.-52 31-ธ.ค.-76 

BIC CK สัญญาเช่าพื้นท่ีและ
ใหบ้ริการเคร่ืองปรับอากาศ
และส่ิงอ  านวยความสะดวก 
อาคารส านกังานวิริยะถาวร 
ชั้นท่ี 17 

140.91 ตาราง
เมตร 

3 ปี 17-ต.ค.-57 16-ต.ค.-60 

BIC บริษทั ที่ดินบาง
ปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

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

1 ไร่ 3 งาน 
12.5 ตารางวา 

3 ปี 1-ม.ค.-57 31-ธ.ค.-59 
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ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พื้นท่ี อาย ุ
สัญญา 

เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

BIC BLDC 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 

3 ปี 1-ก.ค.-55 31-ธ.ค.-57 

BIC การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อกิจการ
ก๊าซหรือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

17,925 ตาราง
เมตร 

3 ปี 1-มิ.ย.-55 31-พ.ค.-58 

 
4.1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวดัมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ 
วนัท่ีซ้ือธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีมูลค่า  
11,851.85 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทั 5,251.88  ลา้นบาท และส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,599.97 ลา้นบาท โดยบริษทัคิดค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาใหสิ้ทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยูข่องบริษทัยอ่ย นบัจากวนัที่บริษทัมี
อ  านาจควบคุมบริษทัยอ่ย หรือนบัจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์ กรณีท่ีบริษทัเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยก่อนเร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย ์โดยอยูร่ะหว่าง 10 ถึง 27 ปี 
 

4.1.5 สัญญาที่เก่ียวข้อง 
บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสัญญาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี  

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้า น ้างึม 2 
NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า กบัรัฐบาล สปป.ลาว ในวนัที ่14 มิถุนายน 2549 ระยะเวลาทั้งส้ิน 25 
ปี นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการเชิงพาณิชย ์โดยสัญญาสัมปทานไดใ้หสิ้ทธิต่าง ๆ แก่ NN2 เช่น สิทธิในการ ครอบครอง ใช ้
และจดัหาผลประโยชน์จากโครงการ สิทธิในการผนัน ้า สร้างเข่ือน และใชน้ ้า ส าหรับน ้าในแม่น ้างึม ณ พื้นท่ีโครงการ สิทธิ
ในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าอื่นท่ีสนบัสนุนการพฒันาโครงการ เป็นตน้ 
ทั้งน้ี NN2 มีหนา้ที่ในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)ใหก้บัรัฐบาล สปป.ลาว  และน าส่งภาษีเงิน
ไดต้ามอตัราที่ตกลงกนัในสัญญาสัมปทาน 
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

 ในวนัที ่ 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้าใหแ้ก่ BIC 
ส าหรับระยะเวลา 25 ปี 

 ในวนัที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้าใหแ้ก่ BKC 
ส าหรับระยะเวลา 10 ปี 
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       4.2    นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน 

 บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ  เพื่อ

เสริมสร้างศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษทัจะลงทุนในโครงการที่คาดว่าจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนของโครงการ ( IRR) ร้อยละ 10 – 15 รวมทั้ง

โครงการท่ีใหผ้ลตอบแทนทางการเงินอื่นซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

ส าหรับการลงทุนในโครงการอื่นท่ีบริษทัซ้ือมาจากผูท่ี้พฒันาโครงการนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าว

ท่ีบริษทัจะไดรั้บนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษทั

ซ้ือมาเป็นปัจจยัส าคญั โดยการลงทุนของบริษทัที่ผ่านมาจะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ

ร้อยละ 7-10  

2. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้และมีคู่สัญญาท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

3. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาการจดัหาเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียบร้อย
 แลว้ อีกทั้งการจดัหาเช้ือเพลิงดงักล่าวจะตอ้งจัดหาไดอ้ย่างเพียงพอส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดอายุ
 สัญญาของโครงการดว้ย 

4. บริษทัจะลงทุนในโครงการที่สามารถจัดหาอุปกรณ์หลกัและอะไหล่ต่างๆไดใ้นอตัราตน้ทุนที่สมเหตุสมผล 
 และสามารถจดัใหมี้การบ ารุงรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

5. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

6. บริษทัจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการดว้ยตนเองในกรณีที่โครงการที่จะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสมกบั
 ศกัยภาพของบริษทั 

7. ในกรณีที่เป็นโครงการที่บริษทัจะตอ้งร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอื่น  บริษทัจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศกัยภาพ
 และผูร่้วมลงทุนในโครงการดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่งานสอดคลอ้งกนั 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร  ตลอดจนส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตาม

สัดส่วนการถือหุน้และตามขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้(ถา้มี)    โดยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัมีหนา้ท่ีออกเสียงใน

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัได้

อนุมติัไว  ้ ซ่ึงบริษทัไดก้  าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอย่างชดัเจน  และตวัแทนเหล่านั้ น

จะตอ้งมารายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัเหล่านั้นทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ

บริษทั เพื่อใหบ้ริษทัสามารถติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการที่บริษทัไดล้งทุนไปแลว้อย่างใกลชิ้ด 

นอกจากน้ี บริษทัไดก้  าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งสามารถใชดุ้ลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษทัย่อยและ
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บริษทัร่วมไดใ้นเร่ืองการบริหารจดัการทัว่ไป แต่ในกรณีเร่ืองส าคญัคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจของตนมิได ้

จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัเสียก่อน โดยเร่ืองส าคญั

ดงักล่าวมีดงัน้ี  การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ยตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั  

การพิจารณาเกี่ยวกบัการท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษัทย่อยตามประกาศการไดม้าจ าหน่ายไป  การ

กระท าใดๆที่ท  าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยไม่ว่าทอดใดๆลดลงร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้

ของบริษทัยอ่ย  และการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัท บริษัทย่อยและบริษทัร่วมไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผล
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 ช่ือภาษาอังกฤษ “CK POWER Public 
Company Limited” และช่ือท่ีใช้ส าหรับการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ “CKP” 

ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกจิโฮลด้ิง คอมปานี ( H o l d i n g  C o m p a n y )  
ถือหุน้ในบริษทัต่างๆ ซ่ึงประกอบธุรกจิหลักในการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

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

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,500 ลา้นบาท 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 5 บาทต่อหุน้ 
วนัเสนอขายหุน้ออกใหม่ในตลาดหลกัทรัพย ์ 18 กรกฎาคม 2556 
ขอ้จ ากดัการถือหุน้ต่างดา้ว ร้อยละ 49 
ร้อยละของการถือหุน้ของ 
ผูถื้อหุน้รายย่อย (% Free Float) 

ร้อยละ 20 
(ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 16 กนัยายน 2557) 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เล ข ท่ี  587 อ าคารวิ ริ ย ะถ าว ร  ถนน สุท ธิส ารวิ นิ จฉั ย             
แขวงดินแดง 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 

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

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั  
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 
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6.1.2 ข้อมูลบริษัทย่อยของบริษัท 

 บริษทัเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 9 บริษทั ไดแ้ก่   

บริษัท/ที่ตั้งส ำนักงำน ประเภทธุรกิจ 

ทุน 
จดทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำ 
ที่ตรำไว้ 
ต่อหุ้น 
(บำท) 

ทุน 
ช ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

(ถือทำงอ้อม*) 
(ร้อยละ) 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN)  
ส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่
เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร 
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

ลงทุนและพัฒนาโครงการ
เขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

6,607 10 6,607 56 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั (NN2) 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่               
เลขที่ 215 ถนนลา้นชา้ง  
บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี  
นครหลวงวียงจนัทน์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผลิต จ าหน่าย ซ้ือ ขาย 
ไฟฟ้าภายในและภายนอก
ประเทศ 

8,809 10 8,809 42* 
(SEAN ถือหุ้นทางตรง
ใน NN2 สัดส่วน 
ร้อยละ 75) 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั (BIC) ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง     
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ผลิต จ าหน่ายพลงัไฟฟ้า 
และพลงังานอื่นทุกประเภท 
(โรงไฟฟ้าตั้งอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

2,705* 
(มีมติที่ประชุม
วสิามญัผูถ้ือหุ้น 
เมื่อวนัที่ 10 พ.ย.57 
อนุมติัเพิ่มทุนอีก 
1,335 ลา้นบาท) 

10 1,370 65 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่
เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

ผลิต จ าหน่าย ไฟฟ้า 
(โรงไฟฟ้าตั้งอยูท่ี่ต  าบล
โคกไทย อ  าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา) 

234 100 234 100 

บริษทั ซีเคพี โซลา่ร์ จ  ากดั 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 
อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
 

พัฒน า ธุรกิ จ ผลิต ไฟ ฟ้ า
ประเภทต่างๆ 

1 100 1 100 
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บริษัท/ที่ตั้งส ำนักงำน ประเภทธุรกิจ 

ทุน 
จดทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำ 
ที่ตรำไว้ 
ต่อหุ้น 
(บำท) 

ทุน 
ช ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

(ถือทำงอ้อม*) 
(ร้อยละ) 

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 
อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

พัฒนาธุรกิจ  ผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ 

1 100 0.25 100 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 
อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

พัฒนาธุรกิจ  ผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ 

1 100 0.25 100 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 587 
อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  

พัฒนาธุรกิจ  ผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ 

1 100 0.25 100 

บริษทั วิส โซลิส จ ากดั  
ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขท่ี  587 
อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

พัฒนาธุรกิจ  ผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ 

1 100 0.25 100 
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 6.1.3 ข้อมูลบริษัทร่วมของบริษัท 

 บริษทัเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทั้งส้ิน 2 บริษทั ไดแ้ก่ 

บริษัท/ที่ตั้งส ำนักงำน ประเภทธุรกิจ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำ 
ที่ตรำไว้ 
ต่อหุ้น 
(บำท) 

ทุน 
ช ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 

 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั 
(CRS) ส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่
เลขที่ 23/56 อาคารสรชยั ชั้น 17 
ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

ผ ลิ ต ซ้ื อ ข า ย ไ ฟ ฟ้ า  
โรงไฟฟ้าตั้งอยูท่ี่ 249-250 
ห มู่ ที่  6 ต  า บ ล ท่ า
ขา้วเปลือก อ  าเภอแม่จัน 
จงัหวดัเชียงราย 

291 100 277.21 30 
(เป็นการร่วมทุนกบั 

บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทย

แลนด ์ทู จ ากดั) 

บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ 
จ  ากดั (NRS)  ส านกังานใหญ่
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 23/56 อาคารสรชยั 
ชั้น 17 ซอยสุขมุวิท 63 ถนน
สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ผ ลิ ต ซ้ื อ ข า ย ไ ฟ ฟ้ า  
โรงไฟฟ้าตั้ งอยู่ท่ี  90-91 
ต าบลตะเคียน อ  าเภอด่าน
ขุ น ท ด  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 

221 100 188.42 30 
(เป็นการร่วมทุนกบั 

บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทย

แลนด ์วนั จ ากดั) 

 

 6.2 ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 ไม่พบว่ามีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู ้ลงทุน                     
อยา่งมีนยัส าคญั 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(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)  รายช่ือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการ       
เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 วนัที่ 16 กนัยายน 2557 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 349,600,000 31.78 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 275,000,001 25.00 
3 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 255,399,999 23.22 
4 นางสาวสุรีรัตน์  เตชะกมลสุข 10,523,700 0.96 
5 นายวิชยั  วชิรพงศ ์ 9,533,300 0.87 
6 บริษทั ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 8,000,000 0.73 
7 บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 7,097,000 0.65 
8 นายสมบติั  พานิชชีวะ 6,300,000 0.57 
9 นายวิชยั  เอกอุดมสิน 5,550,000 0.50 

10 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 3,869,008 0.35 
รวม 930,873,008 84.63 

 

 (ข) กลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือ
การด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 349,600,000 31.78 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 275,000,001 25.00 
3 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 255,399,999 23.22 

รวม 880,000,000 80.00 
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หมายเหตุ :  

- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุ้น 10 ล  าดบัแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น เพื่อสิทธิ      
ในการรับเงินปันผล วนัที่ 9 กนัยายน 2557 ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ  จ  านวนหุน้ที่ถือ  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั มหาศิริ สยาม จ ากดั 340,412,365 20.10 
2 บริษทั ช.การช่าง โฮลด้ิง จ ากดั 175,496,530 10.36 
3 บริษทั ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ ากดั 93,348,212 5.51 
4 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 70,119,718 4.14 
5 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 38,950,000 2.30 
6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 30,160,631 1.78 
7 กองทุนเปิด ไทยแวลู โฟกสั อิควิต้ี ปันผล 24,001,200 1.42 
8 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ โดย บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
18,024,600 1.06 

9 นางโสภิดา  ตรีวศิวเวทย ์ 15,383,225 0.91 
10 นายสุชน สิริวรการวณิชย ์ 13,400,000 0.79 

รวม 819,296,481 48.37 

- บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุ้น 10 ล  าดบัแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น เพื่อสิทธิ    
ในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัที่ 31 ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,036,500,000 25.98 
2 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 801,436,800 20.09 
3 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 759,877,400 19.04 
4 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 170,288,349 4.27 
5 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 166,177,800 4.16 
6 นายมิน เธียรวร 72,000,000 1.80 
7 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 59,903,924 1.50 
8 AIA COMPANY LIMITED – AIA D-PLUS 59,800,000 1.50 
9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 43,645,533 1.09 

10 AIA COMPANY LIMITED - APEX 38,198,600 0.96 
รวม 3,207,828,406 80.39 
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- บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีผู ้ถือหุ้น 10 ล  าดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น       
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัที่ 11 กนัยายน 2557 ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 116,669,550 15.15 
2 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 78,665,882 10.22 
3 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 60,149,912 7.81 
4 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 53,795,390 6.99 
5 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 38,541,800 5.01 
6 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 38,500,550 5.00 
7 นายมิน เธียรวร 22,500,000 2.92 
8 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  22,411,734 2.91 
9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 14,407,400 1.87 

10 ธนาคาร ยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) 11,391,470 1.48 
รวม 457,033,688 59.36 

 (2) รายช่ือผูถ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบธุรกิจหลกั 

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

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  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. จ  ากดัผูเ้ดียว2 35,236,000 5.33 
4 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั3 35,236.000 5.33 
5 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.00 

รวม 660,675,000 100.00 

หมายเหตุ :   1ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 วนัที่ 26 มีนาคม 2557 ท ั้งน้ี ในปี 2557 SEAN ไม่มีการเปล่ียนแปลง
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้น 

    2 จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั เม่ือวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2557 
     3 จดทะเบียนในประเทศบาเฮมาส 
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 (ข) บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั (NN2) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  660,675,000 75.00 
2 EDL – Generation Public Company Limited2 220,225,000 25.00 

รวม 880,900,000 100.00 

หมายเหตุ :   1ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 วนัที่ 26 มีนาคม 2557 ท ั้งน้ี ในปี 2557 NN2 ไม่มีการเปล่ียนแปลง
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้น 

     2 บริษทัยอ่ยของรัฐวิสาหกจิไฟฟ้าลาว 

 (ค) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 175,824,998 65.00 
2 บริษทั โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ย ีจ ากดั (มหาน) 67,625,001 25.00 
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21,640,000 8.00 
4 นางนภาพร ภู่วุฒิกุล 5,410,000 2.00 
5 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.00 

รวม 270,500,000 100.00 

หมายเหตุ : 1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 1/2557 วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ซ่ึงภายหลงัมติวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 1/2557 
อนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นตามสดัส่วน                

 (ง) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  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 

หมายเหตุ : 1 ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัประจ าปี 2557 วนัที่ 29 เมษายน 2557 ท ั้งน้ี ในปี 2557 BKC ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนและสดัส่วน
การถือหุ้น 

 (จ) บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  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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หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ 
 1 ข้อ มูล  ณ ว ันประชุมสามัญประจ า ปี 2557 วันที่  28 เมษายน 2557 ท ั้ งน้ี  ในปี  2557 บ ริษัท ซีเคพี  โซล่าร์  จ  าก ดั                           

ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนและสดัส่วนการถือหุ้น 

(ฉ) บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  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 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ 
 1 ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัประจ าปี 2557 วนัที่ 28 เมษายน 2557 ท ั้งน้ี ในปี 2557 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงจ านวนและสดัส่วนการถือหุ้น 

 (ช) บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  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 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ 
 1 ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัประจ าปี 2557 วนัที่ 28 เมษายน 2557 ท ั้งน้ี ในปี 2557 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงจ านวนและสดัส่วนการถือหุ้น 

(ซ) บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  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 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ  
 1 ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามัญประจ าปี 2557 วนัที่ 28 เมษายน 2557 ท ั้งน้ี ในปี 2557 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงจ านวนและสดัส่วนการถือหุ้น 
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(ฌ) บริษทั วิส โซลิส จ ากดั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ที่ถือ1  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 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั บริษทั วิส โซลิส จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ 
 1 ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัประจ าปี 2557 วนัที่ 28 เมษายน 2557 ท ั้งน้ี ในปี 2557 บริษทั วิส โซลิส จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง

จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้น 

 

 (3) ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้รายใหญ่ (Shareholders’ agreement) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่    

 7.3 การออกหลักทรัพย์ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไม่มีการออกหลกัทรัพยอ์ื่น  

  7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 7.4.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอตัราไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเ งินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองตามกฎหมาย            
ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีก  าหนดไว ้โดยข้ึนอยู่กบัผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุน
เพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืม และปัจจัยอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

7.4.2 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (SEAN) 

SEAN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ SEAN ในอตัรา  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเ งินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารอง               
ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก  าหนดไว ้          
โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุน
หมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาเงิน
กูย้มื และปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ือหุ้นของ 
SEAN เห็นสมควร 
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7.4.3 บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด (NN2) 

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ NN2 ในอตัรา         
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเ งินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารอง              
ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก  าหนดไว้             
โดยข้ึนอยู่กบั ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุน
หมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ  เ ง่ือนไขและและปัจจัยอื่นๆท่ี เกี่ ยวข้อง                   
ในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผูถ้ือหุ้นของ  NN2 เห็นสมควรและขอ้จ ากัด
ตามที่ก  าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืม โดยเง่ือนไขตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวได้ระบุว่า NN2        
จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดก้ต่็อเม่ือส ารองเงินในบญัชีต่างๆไดค้รบถว้น  ดงัน้ี 
1.1 Operating Account บริษัทต้องส ารองเงินไว้ส าหรับจ่ายช าระค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

ระยะเวลา 3 เดือน 
1.2 Accrual Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับการจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียในงวด

ถดัไป 
1.3 Debt Service Reserve Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัเงินตน้และ

ดอกเบ้ียในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 
1.4 PPA Bond Drawings Sub-Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับกรณีที่บริษทัไม่สามารถ

ปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขของ PPA 

ทั้ง น้ี  เง ินสดคงเหลือภายหลงัจากการส ารองเง ิน ในบญัชีต ่างๆ  ขา้งตน้แล ว้               
เงินสดคงเหลือดงักล่าวจะแบ่งออกเป็นสองส่วน  โดยส่วนที่หน่ึงสัดส่วนร้อยละ  20       
ของเงินสดคงเหลือ  น าไปช าระคืนเง ินต้นก่อนก าหนด (Mandatory Prepayment)       
ให้กบัเจ้าหน้ี ส่วนท่ีสองสัดส่วนร้อยละ 80 ของเงินสดคงเหลือ  NN2 สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได ้และการด ารงอตัราส่วน DSCR ตอ้งไม่ต  ่ากว่า 1.10 เท่า และภายหลงั
จากการจ่ายเงินปันผล อตัราส่วนดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากว่า 1.05 เท่า 

  7.4.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BIC 

BIC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BIC ในอตัรา         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  และหลังหักส ารอง              
ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีก  าหนดไว ้           
โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุน
หมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาเงิน
กูย้ืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ  และ/หรือ ผูถ้ือหุ้น        
ของ BIC เห็นสมควร และขอ้จ ากดัตามที่ก  าหนดไวใ้นสัญญากูย้มืเงิน โดยเง่ือนไขตามสัญญาเงิน
กูย้ืมระยะยาวไดร้ะบุว่า BIC จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเม่ือส ารองเงินในบัญชีต่างๆ ได้
ครบถว้นดงัน้ี 
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1.1 Debt Service Reserve Account บริษัทตอ้งส ารองเงินไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัเงินตน้และ
ดอกเบ้ียในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 

1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับ unplanned outage 
และซ่อมบ ารุงใหญ่ 

เงินสดคงเหลือภายหลงัการส ารองเงินในบญัชีต่างๆ ขา้งตน้สามารถน าไปจ่ายปันผลได ้และการ
ด ารงอัตราส่วน DSCR ตอ้งไม่ต ่ากว่า 1.20 เท่า และภายหลงัจากการจ่ายเงินปันผลอัตราส่วน
ดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากว่า 1.10 เท่า 

  7.4.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ BKC 

BKC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BKC ในอตัรา      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  และหลังหักส ารอง             
ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีก  าหนดไว ้         
โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุน
หมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญา     
เงินกูย้ืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผูถ้ือหุ้น     
ของ BKC เห็นสมควร และขอ้จ ากดัตามที่ก  าหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงิน โดยเง่ือนไขตามสัญญา
เงินกูย้มืระยะยาวไดร้ะบุว่า BKC จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือส ารองเงินในบญัชีต่างๆ ได้
ครบถว้นดงัน้ี 

1.1 Debt Service Reserve Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัเงินตน้และ
ดอกเบ้ียในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 

1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับ unplanned outage 
และซ่อมบ ารุงใหญ่ 

เงินสดคงเหลือภายหลงัการส ารองเงินในบญัชีต่างๆ ขา้งตน้สามารถน าไปจ่ายปันผลได ้และการ
ด ารงอัตราส่วน DSCR ตอ้งไม่ต ่ากว่า 1.20 เท่า และภายหลงัจากการจ่ายเงินปันผลอัตราส่วน
ดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากว่า 1.10 เท่า 
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 8.  โครงสร้างการจัดการ 

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

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจและเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ ความรับผิดชอบในการจดัการบริษทัให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู ้ถือหุ้นที่ชอบด้วย
กฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ้ือหุ้น โดยจัดให้มี
โครงสร้างการบริหารที่ชดัเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได ้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทั มีกรรมการทั้งส้ิน 11 คน ประกอบดว้ย 
- กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 4 คน  
- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน  
- กรรมการอิสระ 4 คน 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัที่ไดรั้บ 
การแต่งตั้ง3 

จ านวนคร้ังการประชุม 
ในปี 25571 

ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั 
(กรรมการอิสระ) 

23 สิงหาคม 2555 
 

4/4 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ - กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการบริหาร 
  (กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

21 มีนาคม 2556 3/4 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ - กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  (กรรมการอิสระ) 

22 เมษายน 2557 
 

4/4 

นายณรงค ์แสงสุริยะ - กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการบรรษทั          
  ภิบาลและบริหารความเส่ียง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

21 มีนาคม 2556 4/4 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล - กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการสรรหา 
  และก าหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษทัภิบาล 
  และบริหารความเส่ียง 
  (กรรมการอิสระ) 

23 สิงหาคม 2555 
 

4/4 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัที่ไดรั้บ 
การแต่งตั้ง3 

จ านวนคร้ังการประชุม 
ในปี 25571 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 
(กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

21 มีนาคม 2556 4/4 

นายประเวศ อิงคดาภา - กรรมการบริษทั 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและก าหนด  
  ค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

22 เมษายน 2557 
 

4/4 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
ก ร ร มก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก า หน ด
ค่าตอบแทน 
(กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

22 เมษายน 2557 
 

4/4 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
(กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

21 มีนาคม 2556 3/4 

นายอลัวิน จี กรรมการบริษทั 
(กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

26 กุมภาพนัธ์ 2556 3/4 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษทัภิบาล 
และบริหารความเส่ียง 
กรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบริษทั 
(กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

22 เมษายน 2557 4/4 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ2 กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
(กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

26 กนัยายน 2554  
ถึง  

15 มีนาคม 2557 

1/4 

หมายเหตุ:   รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

2 นายสมโพธิ ศรีภูมิ ไดมี้หนงัสือขอลาออกจากต าแหน่ง ต ั้งแต่วนัที่ 15 มีนาคม 2557  
3 การแต่งต ั้งคร้ังล่าสุดโดยที่ประชุมผูถื้อหุ้น หรือ ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่กรณี) 
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ประธานกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชดัเจนให้       
ดา้นความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า โดยบริษัทไดแ้บ่งแยก
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ านาจการ
ด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทัท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู ้บริหาร          
ในระดับนโยบาย ขณะที่ผู ้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก  าหนด         
โดย ดร. ทนง  พิทยะ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ดว้ยเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ว่าจะสามารถน าพาบริษทัไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทศัน์
และพนัธกิจได ้

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั 

1.   นายประเสริฐ มริตตนะพร และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทบัตราส าคัญของ              
บริษทั หรือ 

2.   นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
หรือ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายอัลวิน จี หรือ  นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย ์       
รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

การแต่งตั้ง การลาออก และการพน้จากต าแหน่งกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึง   
ไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้น
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ส านักงาน ก.ล.ต.) ก  าหนด      
โดยกรรมการบริษทัตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหา้คน และจะประกอบดว้ยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
สามของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ตอ้งออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผูเ้ลือกผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมคร้ังถดัไปดว้ยคะแนนเสียงสามในส่ีของกรรมการที่ยงั
เหลืออยู ่โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน  

การประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการจะออกจากต าแหน่งในอตัราหน่ึงในสาม หากจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกในจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และหากกรรมการคนใดจะลาออกจาก
บริษทัใหย้ืน่หนงัสือลาออก โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท ดงัน้ี 

1. จดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษทั โดยบริษทัจดัส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และหนังสือ
นดัประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
ดว้ยระยะเวลาไม่นอ้ยไปกว่าระยะเวลาที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรตอ้งเป็นการประชุม
เตม็คณะเม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่มีนัยส าคญั ซ่ึงรายการที่มีนัยส าคญัควร
รวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษัทและบริษทัย่อยที่มีผลกระทบส าคญัต่อ
บริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั การขยายโครงการลงทุนการพิจารณาและอนุมติัเขา้
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์การก  าหนดระดบัอ  านาจด าเนินการ 
และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษทั เป็นตน้ 

3.        จดัใหมี้ระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้ง
ดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ท  าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ใน
ภายหลงั มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4.        จัดให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษัทให้มีความถูกตอ้ง เพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในรอบบญัชีที่ผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง 
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท 
ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

5.        ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุม
และก ากบัดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ก  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก  ากบัดูแลให้บริษทั บริษทั
ย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก  าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6.        พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน
การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7.        บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่เขา้ไปลงทุนกบับริษทัย่อย หรือบริษทั
ร่วม ไดแ้ก่  

7.1 ปฏิบติัหนา้ที่ตามขอบเขตหนา้ที่และความรับผิดชอบซ่ึงไดก้  าหนดไวส้ าหรับกรรมการที่
ไดรั้บมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร
ของบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยนั้น 
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7.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ติดตามดูแลให้บริษทัย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน      
การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่มีนัยส าคญัแก่
บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

7.4 กรณีที่บริษัทย่อยท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นหรือท ารายการส าคญัอื่นใด คณะกรรมการบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการ
หรือบุคคลอื่นใดท่ีได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้ งเป็น
กรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยมีหน้าที่ก  ากบัดูแลให้บริษทัย่อยปฏิบติัตามกลไก
ก ากบัดูแลเกี่ยวกบัรายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
รวมทั้ งรายการท่ีส าคญัซ่ึงบริษทัก  าหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดังกล่าวของ
บริษทัยอ่ยท านองเดียวกบัการท ารายการในหลกัเกณฑ์ ลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัที่
บริษัท ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัท 
แลว้แต่กรณี 

8.        พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร ใน
บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม รวมถึงก  าหนด
ใชน้โยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัย่อย หรือ
บริษทัร่วม เพื่อแสดงว่าบริษทัมีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

9.        พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ  านาจในการแต่งตั้ ง คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู ้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ รวมถึงการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู ้จัดการ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้งใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์และประกาศของคณะกรรม
ก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจที่ท  าใหส้ามารถพิจารณาและอนุมติัรายการที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย  หรือความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการที่เป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้  

10.      มอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน
ไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดงักล่าวมีอ  านาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร โดยการมอบอ านาจดงักล่าวจะ
ไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหบุ้คคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตน หรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เวน้แต่เป็นการ
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อนุมติัรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการตามที่ก  าหนดเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น
ที่ส าคญัของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

11.      รายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วน
ไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตามเกณฑ์เง่ือนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12.      รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใดๆ อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรือ
ปกปิดขอ้ความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัตามที่ก  าหนดในกฎเกณฑ์หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวจะพิสูจน์ไดว้่าโดยต าแหน่งหน้าที่ตน     
ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูล หรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

13.      ไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทั และของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท าตาม
หนา้ที่หรือในทางอื่นใดที่มี หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคญัต่อบริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทั
ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทน
หรือไม่กต็าม 

14.      แจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมดงักล่าว 

  8.1.1 คณะกรรมการชุดย่อย 

จากอ านาจตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทข้างต้น  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อท าหนา้ที่บริหารจดัการในดา้นต่างๆ ทั้งส้ิน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 4 คน             
โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25571 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 9/9 
นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 9/9 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 8/9 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
9/9 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ2 กรรมการบริหาร  
(พน้จากต าแหน่งแลว้) 

2/9 

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามรายละเอียดขอ้ 9.2 (1)  
       1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

                              2 นายสมโพธิ ศรีภูมิ ไดมี้หนงัสือขอลาออกจากต าแหน่ง ต ั้งแต่วนัที่ 15 มีนาคม 2557 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 
3 คน ซ่ึงมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 
ในปี 25571 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล2 กรรมการตรวจสอบ 6/6 
นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 6/6 

หมายเหตุ :    กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเม่ือ 
ครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งต ั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามรายละเอียดขอ้ 9.2 (2) 

      1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 
       2 เป็นกรรมการตรวจสอบผูท้ี่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการที่
เป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 
ในปี 25571 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ 
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

3/4 

  หมายเหตุ :    กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพจิารณาแต่งต ั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามรายละเอียดขอ้ 
9.2 (3) 

      1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือ
และจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 
ในปี 25571 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1/1 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1/1 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1/1 

  หมายเหตุ :    กรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพจิารณาแต่งต ั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทน มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามรายละเอียดขอ้ 9.2 (4) 

      1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 
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8.1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

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

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 SEAN มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 
10 คน โดยมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25571 
ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการบริษทั 4/4 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 4/4 
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 4/4 
นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการบริษทั

กรรมการบริหาร 
4/4 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 3/4 
นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง กรรมการบริษทั 4/4 
นายแวน ฮวง เดา กรรมการบริษทั

กรรมการบริหาร 
4/4 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 4/4 
นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์2 กรรมการบริษทั

กรรมการบริหาร 
2/4 

นายสมนึก จินดาทรัพย์3 กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

2/4 

นายอลัวิน จี กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

4/4 

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 
   2 นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ต ั้งแต่วนัที่ 12 กนัยายน 2556         

ถึง   21 กรกฎาคม 2557 
    3 นายสมนึก จินดาทรัพย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ต ั้งแต่วนัที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง ปัจจุบนั 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน SEAN 

1.        นายปลิว  ตรีวิศว เวทย์ นายณรงค์ แสงสุ ริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร              
นายอลัวิน  จี กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของ SEAN หรือ 
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2.        นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายอลัวิน จี คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอื่นอีกคนหน่ึง
รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั SEAN 

(2) บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด (Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 NN2 มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน     
13 คน โดยมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25571 
ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการบริษทั 5/5 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 5/5 
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 5/5 
นายณรงค ์แสงสุริยะ กร ร มก า รบ ริ ษัท แ ล ะ

กรรมการบริหาร 
5/5 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 4/5 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั

กรรมการบริหาร 
5/5 

นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง กรรมการบริษทั 5/5 
นายแวน ฮวง เดา กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 
5/5 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 5/5 
นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการบริษทั 2/5 
นายสีสะหวาด ทิระวง2 กรรมการบริษทั 1/5 
นายบุญสะลอง สุดทิดาลา3 กรรมการบริษทั 3/5 
นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์4 กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 
2/5 

นายสมนึก จินดาทรัพย์5 กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

3/5 

นายอลัวิน จี กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ดัการ 

5/5 

   หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 
    2นายสีสะหวาด ทิระวง ด ารงต าแหน่ง ต ั้งแต่วนัที่ 23 มีนาคม 2555 ถึง 23 กุมภาพนัธ์ 2557 
    3นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ด ารงต าแหน่ง ต ั้งแต่วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึง ปัจจุบนั 
    4นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์ ด ารงต าแหน่ง ต ั้งแต่วนัที่ 12 กนัยายน 2556 ถึง 21 กรกฎาคม 2557 
    5นายสมนึก จินดาทรัพย ์ด ารงต าแหน่ง ต ั้งแต่วนัที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง ปัจจุบนั 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน NN2 

เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษทัจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีก  าหนดเง่ือนไขกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัอย่างชดัเจน
ดงัเช่นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม NN2 ไดก้  าหนดเกณฑ์การ
ลงนามผูกพนับริษทัเช่นเดียวกนักบั SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ NN2 เพื่อ
ยดึถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน กล่าวคือ 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายอลัวิน จี 
กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ NN2 
หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายอลัวิน จี คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอื่นอีกคนหน่ึง
รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของ NN2  

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 BIC มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน       
5 คน โดยมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25571 
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 :  รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของ BIC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BIC 

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 BKC มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน       
5 คน ซ่ึงมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25571 
นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา กรรมการ 3/3 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 3/3 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 3/3 
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั กรรมการ 3/3 
นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 3/3 

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน BKC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BKC 

 8.2 ผู้บริหาร 

 8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ผูบ้ริหารของบริษทัมีทั้งส้ิน 9 คน ซ่ึงมีรายช่ือและต าแหน่ง ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร และ 

รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บญัชีและการเงิน 
นายอาสา อรรถยกุติ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า และ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมโยธา 
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาธุรกิจ 
นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ก  ากบัดูแล 
นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารสินทรัพย ์และ 

บริษทัในเครือ 
นายวรท ศกัดิ์ สุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหาร 
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 
2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  

1.   เป็นผูก้  ากบัให้มีการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามระเบียบข้อบังคบัการท างานของบริษัท 
หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู ้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจ าเป็นต้องแกไ้ขระเบียบให้เสนอ
คณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอ  านาจในการออกค าสั่ง ก  าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสม 

3.        สามารถมอบอ านาจช่วงใหพ้นกังานอื่นปฏิบติังานแทนได ้แต่ยงัคงตอ้งรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบติัของผูรั้บมอบอ านาจช่วงนั้นดว้ย 

4.   ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษทัและรับมาปฏิบัติ 
บริหารจดัการ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุกๆ ดา้น ตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยุทธ ์

6.        ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
เป้าหมายของแต่ละฝ่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพฒันาบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง 

7.        พฒันาองคก์รให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพฒันา
อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองเพื่อใหอ้งคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

8.        ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด าเ นินงานโดยรวมของบริษัท                 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

9.        ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วม        
ที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ ดีตามเป้าหมาย และรายงาน                   
ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันาให้มีผลประกอบการ
ท่ีดีข้ึน 

10.      ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยท าการศึกษาทางดา้นเทคนิคและ
ดา้นการเงินอยา่งเหมาะสมและครบถว้น เพื่อประกอบการตดัสินใจ 

11.   ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ าวนัของบริษทั 

12.      ด  าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

13.      จดัท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทั 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
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                           โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัทั้ง 4 บริษทั 
มีรายช่ือและต าแหน่ง ดงัน้ี 

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

รายช่ือผูบ้ริหาร1 ต าแหน่ง 
นายอลัวิน  จี กรรมการผูจ้ัดการ และรองกรรมการผูจ้ัดการ

สายงานบริหารและการเงิน 
นายราเจซ ราซดาล นายช่างใหญ่-วิศวกรรมเคร่ืองกล 

หมายเหตุ :    รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ประกอบกจิการโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company) ใน 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 

   1 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั มีการปรับโครงสร้างองคก์รและโอนยา้ยพนกังานส่วนใหญ่ไปสังกดั 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2557 

      
 
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานวิศวกรรมโยธา 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บญัชีและการเงิน 

ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการพฒันาธุรกจิ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ก  ากบัดูแล 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 

 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริหาร 

ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของ SEAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

(2) บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด (NN2) 

รายช่ือผูบ้ริหาร1 ต าแหน่ง 
นายอลัวิน  จี กรรมการผูจ้ดัการ และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารและการเงิน 
นายโยชิฮิโร  คาวาซากิ รองกรรมการผู ้จัดการฝ่ายเดินเค ร่ือง และ

บ ารุงรักษา 
นายศกัดิ์ชยั  ไชยวรรณ นายช่างใหญ่ ฝ่ายบริการทัว่ไป 

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
1 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ไดท้  าสญัญาว่าจา้งบริหารงานทั้งดา้นบริหารและดา้นเทคนิคกบั บริษทั ซีเค พาว
เวอร์ จ  ากดั (มหาชน) ต ั้งแต่เดือน กมุภาพนัธ์ 2557 

โครงสร้างการบริหารจัดการของ NN2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

  

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบริหารและการเงิน 

นายช่างใหญ ่

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบริหารและการเงิน 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

นายช่างใหญ ่
ฝ่ายบริการทัว่ไป 
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(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (BIC) 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการผูจ้ดัการ 
นายชุมพล เวสสบุตร ผูจ้ดัการโครงการ 
นายทศพร ทิพยว์รธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
นายกิจพจน์ สระสมทรัพย ์ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 
นางสาวนาถสุชา ขวญัทอง ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

รักษาการ-ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

โครงสร้างการบริหารจัดการของ BIC ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

 

 

 

 

(4) บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (BKC) 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
นางอรัญญา ทองอรัญญิก ผูจ้ดัการทัว่ไป 
นางสาวศรัณยภ์ฏั สุวรรณวฒัน์ ผูจ้ดัการส่วนบริหารองคก์ร 

หมายเหตุ :    รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

โครงสร้างการบริหารจัดการของ BKC ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ส่วนเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 
(หน่วยงานภายนอก Outsource) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ผูจ้ดัการส่วนบริหารองคก์ร 
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 8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่งตั้ง ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์กรรมการผูจ้ัดการให้ด  ารงต าแหน่ง
เลขานุการบริษทั โดยมีอ  านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และฉบบัที่แกไ้ข) รวมทั้งให้ท  าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1.   จดัการประชุมและจดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษทั 
(3) หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้  
(4) รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารด าเนินการอื่นๆ 

2.        ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเกี่ยวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่างๆ เกี่ยวขอ้ง 

3.        ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง  และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถ้ือหุ้น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.   ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

5.   ติดต่อและส่ือสารกบัผูถ้ือหุน้ และหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง 

6.   ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ 

ทั้งน้ี รายละเอียดคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1  แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหาร โดยมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติั คือ 

(1) ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการ
เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง จะไดรั้บค่าตอบแทน
เพิ่มตามต าแหน่ง 
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(2) ค่าตอบแทนพิจารณาประกอบกบัอตัราค่าตอบแทนซ่ึงเทียบเคียงกบับริษทัที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั ประสบการณ์ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน และอยูใ่นระดบั
ที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบติัหน้าที่
ใหก้บับริษทั 

(3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด คือ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผูบ้ริหารระดบัสูงที่มีคุณภาพไว ้และมีอตัราที่เทียบเคียงไดก้บับริษทัที่
อยู่ในระดับหรือลกัษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน โดยในปี 2557 จ  านวนค่าตอบแทนของกรรมการ และ
ผูบ้ริหาร มีรายละเอียดดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทได้ก  าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่
สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ที่พิจารณาและทบทวน
ความเหมาะสมที่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาเทียบเคียงกบับริษทัอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนัและขนาด
ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2557 
เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2557 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2557 เป็นเงินประจ าต าแหน่งในวงเงินรวมไม่เกิน 
5,000,000.00 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ปี 2557 

โบนสั 
ปี 2556 

รวม 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

ษทั
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร
วจ
สอ

บ 

กร
รม

กา
รบ

รร
ษทั

ภิบ
าล

แล
ะบ

ริห
าร
คว

าม
เสี่
ยง

 

กร
รม

กา
รส

รร
หา
 แล

ะ
ก า
หน

ดค่
าต
อบ

แท
น 

ดร.ทนง พิทยะ 
ประธาน 

กรรมการบริษทั 
600,000.00 - - - - - 600,000.00 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์
ประธาน 

กรรมการบริหาร 
300,000.00 100,000.00 - - - - 400,000.00 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ 
ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 
300,000.00 - 100,000.00 - - - 400,000.00 

นายณรงค ์แสงสุริยะ1 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - 100,000.00 - - 400,000.00 

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล2 กรรมการตรวจสอบ 300,000.00 - 40,000.00 40,000.00 100,000.00 - 480,000.00 

นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - - 300,000.00 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 300,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00 - 380,000.00 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 300,000.00 40,000.00 - - 40,000.00 - 380,000.00 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 300,000.00 40,000.00 - - - - 340,000.00 

นายอลัวิน จี กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - - 300,000.00 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 

300,000.00 40,000.00 - 40,000.00 - - 380,000.00 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ3 กรรมการบริหาร 75,000.00 10,000.00 - - - - 85,000.00 

รวม 3,675,000.00 230,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 - 4,445,000.00 
หมายเหตุ :  1 ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
                  2 ประธานกรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 
 3 นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร เม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 2557 

 (2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั ประจ าปี 2557 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 
และค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร รวมเงินทั้งส้ิน 26,314,948.00 บาท ทั้งน้ี กรรมการบริหาร
มิไดรั้บค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากเงินประจ าต าแหน่งในฐานะกรรมการบริหาร ซ่ึง
ปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยในขอ้ 8.4.1 
(ก) (1) 
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 8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย 

 1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (SEAN) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

เน่ืองจากคณะกรรมการ SEAN ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ดว้ย    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั SEAN จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการบริหารของ NN2 เพียงต าแหน่งเดียว 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผู ้บริหารบริษัท ประจ าปี 2557 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและค่ าตอบแทนของผู ้บ ริหาร  ร วม เ ป็น เ งินทั้ ง ส้ิ น 
13,177,380.00 บาท โดยกรรมการบริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งในฐานะกรรมการบริหารของ NN2 

 2. บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด (NN2) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 
2557 เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2557 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2557 เป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
ในวงเงินรวมไม่เกิน 12,420,000.00 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
ปี 2557 

โบนสั 
ปี 2556 

รวม 

คณ
ะก
รร
มก

าร
บริ

ษทั
 

คณ
ะก
รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร 
ประธาน 
กรรมการบริษทั 

700,000.00 - 1,000,000.00 1,700,000.00 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย  ์
ประธาน
กรรมการบริหาร 

300,000.00 320,000.00 800,000.00 1,420,000.00 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00 700,000.00 

นายณรงค ์แสงสุริยะ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

300,000.00 120,000.00 600,000.00 1,020,000.00 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00 700,000.00 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย  ์ กรรมการบริหาร 300,000.00 120,000.00 600,000.00 1,020,000.00 
นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง กรรมการบริษทั 300,000.00 - 538,630.14 838,630.14 

นายแวน ฮวง เดา 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

300,000.00 120,000.00 600,000.00 1,020,000.00 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00 700,000.00 
นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00 700,000.00 
นายสีสะหวาด ทิระวง1 กรรมการบริษทั 45,000.00 - 400,000.00 445,000.00 
นายบุญสะลอง สุดทิดาลา2 กรรมการบริษทั 255,000.00 - - 255,000.00 

นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์3 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

167,119.56 66,874.83 184,109.59 418,076.98 

นายสมนึก จินดาทรัพย์4 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 

132,880.44 53,152.17 - 186,032.61 

นายนพพล มิลินทางกรู5 กรรมการบริษทั - - 277,260.27 277,260.27 
นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ6 กรรมการบริษทั - - 69,041.10 69,041.10 

นายอลัวิน จี 
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ดัการ 

300,000.00 120,000.00 530,958.90 950,958.90 

รวม 4,300,000.00 920,027.00 7,200,000.00 12,420,000.00 

หมายเหตุ :    รายละเอียดคุณสมบติัผูด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2557 (แบบ 56-1)       ของบริษทั 
 1นายสีสะหวาด ทิระวง ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2555 ถึง 23 กมุภาพนัธ์ 2557 
 2นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง ปัจจุบนั 
 3นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์ ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน 2556 ถึง 21 กรกฎาคม 2557 
 4นายสมนึก จินดาทรัพย ์ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ถึง ปัจจุบนั 
 5 นายนพพล มิลินทางกรู ด ารงต าแหน่ง ในช่วงปี 2556 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 11 กนัยายน 2556 
 6นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ ด ารงต าแหน่ง ในช่วงปี 2556 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 25 กมุภาพนัธ์ 2556 
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(2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผู ้บริหารบริษัท ประจ าปี 2557 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการบริหารมี
รายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท NN2 ข้างต้น ส่วน
ค่าตอบแทนของผู ้บริหาร NN2 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู ้บริหาร
จ านวน 4 คน  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 13,961,871.00 บาท   

 3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (BIC) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2557 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2557 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2557  เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,320,000.00 บาท 

หน่วย : บาท 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
เน่ืองจาก BIC ไม่มีกรรมการบริหาร ดงันั้น ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั  ประจ าปี 
2557 ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทน 
BIC มีผูบ้ริหารทั้งส้ิน 5 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งส้ิน 10,082,350.00 บาท  

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ปี 2557 
โบนสั 
ปี 2556 

รวม 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบริษทั 360,000.00 - 360,000.00 
นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 
นายวฒิุกร สติฐิต กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 
นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศ์ศรี กรรมการบริษทั/กรรมการผูจ้ดัการ 240,000.00 - 240,000.00 

รวม 1,320,000.00  1,320,000.00 
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 4. บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (BKC) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2557 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2557 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2557  เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 300,000.00 บาท 

หน่วย : บาท 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

เน่ืองจาก BKC ไม่มีกรรมการบริหาร ดังนั้ น ค่าตอบแทนผู ้บริหารบริษัท 
ประจ าปี 2557 คือ ค่าตอบแทนผู ้บริหาร ซ่ึงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส       
โดย BKC มีผูบ้ริหารทั้งส้ิน 3 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งส้ิน 5,143,414.00 
บาท 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ปี 2557 
โบนสั 
ปี 2556 

รวม 

นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย  ์ กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 
นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 60,000.00 - 60,000.00 

รวม 300,000.00  300,000.00 
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 8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีพนักงานทั้ งหมด 54 คน โดยในปี 2557 บริษทัได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จ านวนทั้ งส้ิน 64,699,055.00 บาท โดยค่าตอบแทนพนักงาน 
ประกอบดว้ย เงินเดือน เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ 
(บริษทัสมทบเงินร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ)  

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทั ซ่ึงรวมเป็น
เงินจ านวนทั้งส้ิน 172,858,530.85 บาท 

บริษทั จ านวนบุคลากร1 ค่าตอบแทน2 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 54 64,699,055.00 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 11 18,623,322.31 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากดั 33 32,942,238.86 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 54 56,593,964.68 
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั3 - - 
รวม 152 172,858,580.85 

หมายเหตุ : 1 รวมบุคลากรตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารลงไป โดยจ านวนบคุลากรระดบัผูบ้ริหารเป็นไปตามรายละเอียดขอ้ 8.4.2 
  2 รวมค่าตอบแทนบคุลากรตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารลงไป โดยค่าตอบแทนบุคลากรระดบัผูบ้ริหารเป็นไปตามรายละเอียดขอ้ 8.4.2 
  3 บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั จา้งเหมา บริษทั เอ็นซิส จ  ากดั เพื่อเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากการปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์เพื่อใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมและบริหารงานของบริษทัย่อย
แต่ละบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยบริษทัรับโอนพนักงานจาก SEAN จ  านวน 25 
คน 

บริษทัยอ่ยอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดา้นบุคลากรอยา่งมีนยัส าคญั 

ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่ส าคญัใดๆ 
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 8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

ฝ่ายบริหารไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการพฒันาความสามารถและศกัยภาพของพนักงานเป็น
อยา่งมาก ทั้งในดา้นของทกัษะการบริหาร การสร้างทีมงาน และการเรียนรู้ในดา้นวิชาชีพเฉพาะ
ทาง รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานมีการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริมให้
พนกังานเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาที่มีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถท างานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงบริษัทจะมุ่งเน้นด าเนินการตามนโยบายการพฒันา
บุคลากร และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 9 การก  ากบัดูแลกจิการ 
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9. การก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัยส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร
จดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวมของ
บริษทัในฐานะท่ีเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อ    
ผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดย้ึดถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบติั
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และสอดคล้องกับหลักการก ากบัดูแลกิจการส าหรับบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อการเติบโตตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

เพื่อความชัดเจนและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้ก  าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็น          
ลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองท่ีส าคญัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย)์ ทั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถ้ือหุน้ การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ รายละเอียดดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู ้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซ้ือขาย    
หรือโอนหุน้ สิทธิในการที่จะไดรั้บส่วนแบ่งก  าไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
เพื่อแต่งตั้ งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น           
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้  าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการ
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุน้ เช่น 

 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 7 วนั หรือ 14 วนั (แลว้แต่กรณี)โดยหนงัสือเชิญประชุม มีรายละเอียดระเบียบ
วาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก  าหนด และรายช่ือของกรรมการ
อิสระเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได ้รวมทั้งแผนท่ี
แสดงการประชุม 
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 ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือ
มอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือนดัประชุม 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
อิสระ 

 บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 
โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อร่วมช้ีแจงหรือตอบขอ้ซักถามของ     
ผูถ้ือหุน้ในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัในการซักถาม
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผูบ้ริหารที่
เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อตอบค าถามในท่ีประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูถ้ือหุน้เพื่อน าไปพิจารณาหรือด าเนินการตามสมควรต่อไป  

 เม่ือการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม แลว้น าส่งรายงานการประชุมให้ผูถ้ือหุ้น
ดงักล่าวใหก้บัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด 

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุม้ครองสิทธิผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม      
ทั้งผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารและผู ้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผู ้ถือหุ้น
ต่างชาติ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูถ้ือหุน้รายยอ่ย บริษทัเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้น   
ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ือหุ้นได ้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ ตลอดจนเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งให้
ด  ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัตามล าดบัวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่าง
ครบถว้น พร้อมแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุม
ที่ไม่มีการแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคญัที่ผูถ้ือหุ้น
ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก  าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมตลอดถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล รวมถึงไดก้  าหนด
บทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั หรือน าขอ้มูลของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์
ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการการก ากบัดูแลกิจการ เกี่ยวกบัการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไป
ใชป้ระโยชน์ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เกี่ยวกบัภาระหน้าท่ีใน
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การรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านกังาน ก.ล.ต. 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูถ้ือหุน้ 
บริษทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถ้ือหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั
ผูถ้ือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและ
ต่อเน่ือง รวมทั้งการด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือไดต่้อผูถ้ือหุน้ ตลอดจนเปิด
โอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัผ่านช่องทางต่างๆ  

พนกังาน  
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานทุกคนในบริษทั ซ่ึงจะมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนให้
บริษทัสามารถพฒันาการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทัจึงมุ่งเน้นในการพฒันาศักยภาพ
และความรู้ความสามารถ และทกัษะของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัก  าหนดนโยบายการ
จ่ายผลตอบแทนพนักงานโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทประกอบอัตราเฉลี่ย
ผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยการพิจารณาแต่ละปีจะอา้งอิง
ตามค่าเฉลี่ยผลตอบแทนพนกังานของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าที่มีขนาดใกลเ้คียงกนัประกอบกบัความรู้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานโดย
ค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างาน โดยบริษทัไดถ้ือปฏิบติัต่อพนกังานทุกราย
อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งน้ี บริษทัมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการ
ท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบติัตาม
กฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด และเคารพในความเป็นส่วนตวัของพนกังาน ไม่น าขอ้มูลส่วนตวั 
เช่น เงินเดือน ประวติัรักษาพยาบาล ประวติัครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผูท้ี่ไม่
เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

คู่แข่งทางการคา้ 
บริษทัประพฤติตามกรอบกติการการแข่งขนัที่ดีและกฎหมายที่ก  าหนดไวรั้กษาบรรทดัฐานของ
ขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

ชุมชนและสังคม 
บริษทัในฐานะที่เป็นบริษทัไทย ตระหนักและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วน
หน่ึงของสังคม ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของทอ้งถิ่นท่ีบริษทัมีการ
ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ เน้นการปลูกจิตส านึก ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดข้ึนในบริษทัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระท าการใดๆ ที่ขดัหรือผิดกฎหมาย 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน
ขอ้มูลที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนและผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องกบับริษัททั้ งหมดได้
รับทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่ มีข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษทัจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลย
พินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถว้น และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุ ฒิที่ มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในระดบัต าแหน่งผูบ้ริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ และมี
คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทัผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ บญัชี 
การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้ค  าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่
หลากหลาย จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพฒันาและก าหนด
นโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถ้ือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีบทบาทส าคญัใน
การก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล 
ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการ และประเมินผลการด า เนินงานของ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไว ้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้ งส้ิน 11 ท่าน แบ่งเป็น
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 7 ท่าน 
โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษทั) คิดเป็นสัดส่วนไม่
นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงโครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะท าให้
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เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั
ยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อช่วยให้การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
จ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัก าหนดใหก้รรมการบริษทัปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัที่ดีส าหรับกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์โดยคณะกรรมการ
บริษทัตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบของตน และตอ้งปฏิบติั
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ้ือหุ้น
เป็นส าคญั คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผน
ธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษทั และก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถ้ือหุน้โดยรวม และในขณะเดียวกนัคณะกรรมการ
จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้ งคณะในประเด็นต่างๆ ตามหัวข้อของ
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในหวัขอ้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการจะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว
เป็นประจ า และส่งเสริมการส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี เพื่อการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งครบถว้น นอกจากน้ี เพื่อเป็นการควบคุมดูแล
บริษทัย่อยและบริษทัร่วมที่บริษทัเขา้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงาน
หน่ึงของบริษทั บริษทั จึงไดก้  าหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการ
ที่บริษทัเขา้ไปลงทุน (Control Policy) เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษทัย่อย
และบริษทัร่วมต่างๆ เหล่านั้นดว้ยประสงค์ให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมเหล่านั้นมีการ
บริหารจัดการและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์อย่างถูกตอ้งครบถว้นเช่นเดียวกันกบับริษัทในรายการที่ส าคัญ      
อีกทั้งบริษทัยงัก  าหนดเป็นขอ้บงัคบัให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า
ทุก 3 เดือน โดยขอความร่วมมือใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั 
ซ่ึงท่ีผ่านมามีกรรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ังเกินกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งคณะ 
และในคร้ังท่ีมีการพิจารณาวาระท่ีส าคญักรรมการทุกท่านจะเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียง เพื่อร่วมพิจารณาวาระที่ส าคญัดงักล่าวร่วมกนั โดยจากการประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2557 กรรมการแต่ละท่านของบริษทัมีสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 80 
และร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งคณะเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง โดยบริษทัให้ความส าคญัใน
ขอ้มูลที่คณะกรรมการจะใชป้ระกอบการพิจารณาเป็นอยา่งมาก จึงไดก้  าหนดในนโยบาย
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การก ากับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้
กรรมการตอ้งไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน 

นอกจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวแล้ว บริษัทย ังก  าหนดนโยบายและระเบียบ
ปฏิบติังานเพื่อส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไดแ้ก่ 

(1) นโยบายป้องกนัเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั เป็นส าคญั จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็น
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกนั ดงัน้ี 

- กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพนัธ์ 
หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ 

- หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิด      
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการ
นั้นให้มีการน าเสนอรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษัท
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ที่ตลาดหลกัทรัพย ์และส านกังาน ก.ล.ต. ก  าหนด 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัที่ตอ้งยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
เพื่อใหบ้ริษทัเป็นที่เช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และจัด
ให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนักงานทัว่ทั้ ง
บริษทั 

(2) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทั ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและ
ระดบัปฏิบติัการ จึงไดมี้การก  าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และอ านาจด าเนินการ
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมติั การ
บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยสิ์นออกจาก
กนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงั
มีการควบคุมภายในเกี่ยวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัไดจ้ัดให้มีระบบรายงาน
ทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อย
ยงัวางแผนในการใชผู้ต้รวจสอบบญัชีรายเดียวกนัเพื่อความสะดวกในการควบคุม
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และจัดการดา้นบัญชีและการเงิน และมีการก าหนดให้มีการหมุนเวียนผู ้สอบ
บญัชีทุก 5 ปีดว้ย 

บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับ
เป้าหมายที่ก  าหนดไว ้โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอก
และภายในที่พบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการ
ก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง 
รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง
ติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการ  

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัมีการก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที่เหมาะสม และ
เป็นอตัราที่เพียงพอส าหรับการรักษากรรมการและผูบ้ริหารที่มีคุณภาพไวโ้ดย   
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดบัที่สามารถเทียบเคียงได้
กบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ปัจจัยที่จะน ามาพิจารณาประกอบดว้ย
ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ ทั้งน้ี การ
จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้ของบริษทัในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะเป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ซ่ึงจะพิจารณาจากภาระหน้าที่       
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ประกอบกบัผล
การด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดในขอ้ 8.4.1 (ก) 

(4) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มี
การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั ซ่ึงรวมถึงกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการ
บริษทั เพื่อส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
ไดแ้ก่ หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute 
of Directors Association: IOD)  

(5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน 
และดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตาม
มาตรฐานทางบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญัของ
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บริษทัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชี และ/หรือ ผูส้อบบญัชีประชุม
ร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส   
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้ ง
สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารสนเทศท่ีส าคัญ ทั้ งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และ
ด าเนินการบนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงาน
อยา่งใกลชิ้ดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้ งและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งส้ิน 4 
คณะ มีรายช่ือและรายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดว้ย กรรมการบริษทั 4 คน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดแนวทางและกล
ยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และเพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตวั ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่
ก  าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดดงัน้ี 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 

1.        คณะกรรมการบริหารมีอ  านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง
เกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษัท การก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจ  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั และ /หรือ ให้
ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัตาม
นโยบายที่ก  าหนด  

2.        น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัทการขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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3.        ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ที่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4.   พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการด าเนินงานที่
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป แต่ไม่เกิน
งบประมาณที่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามที่คณะกรรมการบริษทัไดมี้
มติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว  ทั้ งน้ี  ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพยเ์กี่ยวกับการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการที่ เกี่ยวโยงกัน) และรายการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์(รายการไดม้าจ าหน่ายไป) 

5.        มีอ  านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหน่ึง
อยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าว มีอ  านาจและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึง
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือการมอบ
อ านาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยการมอบอ านาจจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมติัรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือ อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ยกเวน้เป็น
การอนุมติัรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวขอ้งก าหนด และไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

6.        พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปัน
ผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั หรือเพื่อพิจารณากลัน่กรอง
น าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมติั 

7.        พิจารณาอนุมติัเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย  

8.        พิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัใดๆ ที่ไม่เขา้ข่ายเป็นผู ้มีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็น
รายการมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไป
ในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ  านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพล ระหว่างบริษทั
และบริษทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการ
ในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวเน่ืองในการท าธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้
บุคคลใดด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอ านาจเป็นคร้ังคราว โดย
คณะกรรมการบริหารจะรายงานการท าธุรกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงอย่างมี
นัยส าคญัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของ
คณะกรรมการบริษทั 

9.        ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 คน ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบติัตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การ
ด าเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ทั้ งน้ี กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่             
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว และ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ซ่ึงเป็นผู ้มีความรู้และประสบการณ์     
ดา้นบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของ
บริษทัได ้โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารง
ต าแหน่งไดอ้ีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต
อ านาจหนา้ที่ตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1.     สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2.     พิจารณาอนุมติังบการเงินรายไตรมาส และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

3.     สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 
เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

4.     สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  รวมทั้งสอบทานให้
บริษทัยอ่ยของบริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที่ก  าหนดในนโยบายการควบคุมและกลไก
การก ากบัดูแลกิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุน 

5.     พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.     พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวม
ตลอดจนรายการไดม้าจ าหน่ายไปของบริษทัและบริษทัย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแล
กิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุน ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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7.     จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท 
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามที่ก  าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์

8.     ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบ 

9.     รายงานกรณีท่ีเห็นว่าผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10.   การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

11.      กรณีพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงประเภทรายการหรือการกระท าที่ต้องรายงานมีหัวข้อ
ดงัต่อไปน้ี 

11.1  รายงานที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

11.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาด
หลักทรัพย ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกบัคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก าหนดเวลาที่
ก  าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

 (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

เพื่อเป็นการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และการจัดการดา้นความเส่ียงเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 
1 คน รวมทั้ งส้ิน 3 คน เพื่อท าหน้าที่ติดตามความเส่ียงและจัดการความเส่ียงให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ โดยกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเม่ือครบวาระด ารง
ต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งไดอ้ีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
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บริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ดงัน้ี 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความ
เส่ียง มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นบรรษทัภิบาล 

1.   ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัให้มีการ
ปฏิบติัในทุกระดบัต่อไป 

2.   ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินกิจการของบริษทัและการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
ฝ่ายจดัการ และบุคลากรของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1. 

3.   ประเมินและทบทวนเกี่ยวกบันโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัหรือ
แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบติัของ
สากลและขอ้เสนอแนะของสถาบนัต่างๆ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

4.   ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโนม้ และเปรียบเทียบการปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทักบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นน า 

5.   ดูแลและส่งเสริมใหมี้การด าเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการให้มี
ผลอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

6.   ให้ค  าแนะน าแก่บริษัท คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจัดการ และคณะท างานในเร่ืองที่
เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

7.   รายงานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสม ่าเสมอ และ
ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยส าคญั จะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้ งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

8.        เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัต่อผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง และในรายงาน
ประจ าปี โดยตอ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 

9.        ตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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ดา้นบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานงานบริหารความเส่ียงของบริษทั รวมถึงให้
ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเนน้เพิ่มการ
ใหค้วามค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

3. พิจารณาความเส่ียงที่ส าคัญของบริษัทที่สอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เช่น ดา้นการ
ลงทุน ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยั ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเ้สนอแนะวิธี
ป้องกัน และวิธีลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ พร้อมทั้ งติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และ
เหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

4. รายงานการก ากับผลประเมินความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็นประจ า ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษัท
อยา่งมีนยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

5. แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

เพื่อด าเนินการในด้านการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กบักรรมการให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร                 
ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน โดยกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารง
ต าแหน่งไดอ้ีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีขอบเขตหน้าที่ตามรายละเอียดของ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.   พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าช่ือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นหรือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

2.   พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

3.   พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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4.   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมติั 

5.   พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 

 9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษทัทุกราย ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทที่ไดรั้บการ
แต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นดงักล่าวจะเป็นผูพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัและประสบการณ์ท างานลกัษณะ
ตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
ประกอบหลกัเกณฑ์ของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ และมีมติร่วมกนัแต่งตั้งบุคคล
ดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงจะด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูมี้หนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองบุคคลและเสนอช่ือบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู ้จัดการ รวมถึงท าหน้าท่ีพิจารณาและ
ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปีเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระ ส าหรับกรณีแต่งตั้งบุคคลเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัท่านใหม่ บริษทัจะจัดให้มีการจัดส่งกรรมการท่านดงักล่าวเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรที่
เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย อีกทั้งมีการจัดส่งเขา้ร่วมหลกัสูตร
อื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์และส่งเสริมการปฏิบติังานในหนา้ที่อยา่งสม ่าเสมอ  

ทั้งน้ี บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระในช่วง
ปลายปีของทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองบุคคลที่
รับการเสนอช่ือเขา้มา และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ือหุน้ต่อไป 

  (1) กรรมการอิสระ 

บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด และ
จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยในการพิจารณาคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั
จะค านึงถึงขอ้ก  าหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และส านักงาน ก.ล.ต. ว่าดว้ย
คุณสมบติัของกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ือง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ รวมถึงฉบบัท่ีไดมี้การแกไ้ข ตลอดจน
ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีว่าดว้ยคุณสมบติัของคณะกรรมการ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั
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มีกรรมการอิสระทั้งส้ิน 4 คน ซ่ึงมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งคณะ โดยบริษทั
ไดก้  าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระดงัน้ี 

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับ
รวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ง   

3.        ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือ
หุ้นรายใญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น่อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่างทางตรงหรือ
ทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที่จะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

4.        ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย       
ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรของ
กรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บุคคลที่จะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

5.        ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบงัคบัให้ไ ม่สามารถ
แสดงความเห็นไดต้ามที่พึงจะเป็น 

6.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็น     
ผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัแต่งตั้ง 
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7.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ีแต่งตั้ง 

8.        ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทั
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
หน่ึงของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

9.    ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัตอ้งตามค านิยามตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดทั้งส้ิน 4 คน ซ่ึงมีรายช่ือ ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง1 
ดร.ทนง  พิทยะ2 ประธานกรรมการบริษทั 23 สิงหาคม 2555 
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้3 ประธานกรรมการตรวจสอบ 22 เมษายน 2557 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล2 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

23 สิงหาคม 2555 

นายประเวศ  อิงคดาภา3 กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

22 เมษายน 2557 

หมายเหตุ : 1 การแต่งต ั้งคร้ังล่าสุดโดยที่ประชุมผูถื้อหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่กรณี) 
  2 ไดรั้บการแต่งต ั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 1/2555 วนัที่ 23 สิงหาคม 2555 
  3 ไดรั้บการแต่งต ั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 วนัที่ 22 เมษายน 2557 

ทั้งน้ี บริษัทไม่มีการแต่งตั้ งกรรมการอิสระระหว่างปี 2557 และกรรมการอิสระดังมีรายช่ือ
ขา้งตน้ทั้งหมดไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการใหบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั 

  (2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

   การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ทั้งในด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ท างาน และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
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พิจารณากลัน่กรองเห็นชอบเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งส าหรับ
กรรมการท่ีเป็นกรณีแต่งตั้งใหม่ 

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็น
รายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑก์ารลงมติตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

1. ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

2. ผูถ้ือหุน้จะใชสิ้ทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

3. ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลแต่ละท่านนั้นไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทั้งน้ี 
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธาน
ในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ทั้ งน้ี  บริษัทจะน า เสนอข้อมูลกรรมการที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัต่อผูถ้ือหุน้พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ย ประวติั
การศึกษา ประวติัการท างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่นๆ รวมถึงจ านวนคร้ังท่ีเขา้
ร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษทั เพื่อประกอบการพิจารณาใหก้บัผูถ้ือหุน้ 

กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ     
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในต าแหน่งเป็น
ระยะเวลาเท่าวาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที่ออกไป 

บริษทัค านึงถึงสิทธิ ความส าคญั การมีส่วนร่วมของผูถ้ือหุ้นรายย่อย และการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น
อยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัจึงเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่วน
นอ้ยที่เป็นผูถ้ือหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระ รวมถึง
เสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัผ่านระบบขอ้มูลของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัในระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

  การสรรหาและการแต่งตั้งผูบ้ริหาร 

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทกับ
กรรมการผูจ้ัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ดา้นความรับผิดชอบ
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ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกบัการบริหารงานประจ า ด้วยมุ่งหมายให้มีการ
ถ่วงดุลอ  านาจการด าเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้สนอกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระ   
ผูมี้คุณสมบัติเหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งเป็นกรรมการผูจ้ัดการ 
พร้อมก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการโดยอา้งอิงจากอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุด
ของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกนัโดยจะมีการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ัดการทุกปีเพื่อประกอบการเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

การสรรหาผูบ้ริหารในต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ัดการ กรรมการผูจ้ัดการจะเป็นผูเ้สนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผูบ้ริหารในระดบัตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการลงไป
อยูใ่นอ  านาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผูจ้ดัการ 

 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เพื่อใหบ้ริษทัในฐานะที่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอื่น (Holding Company) 
มีการด าเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากับดูแล  ตลอดจน
สอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ้ัดท านโยบายการ
ก ากบัดูแล (Corporate Governance Policy : CG Policy) นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแล
กิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุน (Control Policy) เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้ งบริษทัไดจ้ัดท ากฎบตัร
คณะกรรมการบริษทัย่อย (Subsidiaries’ Charters) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงมีสาระส าคญัสอดรับกับ
นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุนเช่นเดียวกนั และก าหนดให้
บริษทัยอ่ยต่างๆ ยอมรับหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนดข้ึนและน้อมน าไปปฏิบติัเสมือนเป็นขอ้บงัคบับริษทัย่อย
นั้นๆ ตลอดจนที่ประชุมคณะกรรมกรรมการบริษทัจะเป็นผูค้ดัเลือกบุคคลเพื่อเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยนั้นๆ บริษทั
จึงมัน่ใจไดว้่าจะสามารถใชน้โยบายและกฎบตัรดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและก าหนดทิศ
ทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทเขา้ไปลงทุนไดอ้ย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงของ
บริษัท ซ่ึงเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 
ตลอดจนหลกัเกณฑอ์ื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง และมัน่ใจไดว้่านโยบายและกฎบตัรดงักล่าวจะเป็นกลไกน าไปสู่
การมีระบบบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที่ครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้อนัจะ
ท าใหส้ามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

สาระส าคญัของนโยบายการก ากบัดูแล และ นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่บริษทั
เขา้ไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 
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1. นโยบายการควบคุมดา้นการบริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งและส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มี
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจซ่ึงผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1.1 ขอบเขต อ  านาจหน้าที่  ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทย่อย และนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแล
กิจการของบริษทั โดยในการพิจารณาเร่ืองที่ส าคญัโดยผูแ้ทนของบริษทั ไดแ้ก่ 
การพิจารณาเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั การพิจารณาเขา้ท ารายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจ าปี หรือ
รายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเม่ือเขา้ท ารายการแลว้มีผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคญัต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติ
คณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้ือหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนบริษทั
ย่อยมีมติอนุมติัเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี ให้พิจารณาด าเนินการตามขนาดรายการท่ี
ค  านวณไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศการไดม้าจ าหน่ายไป  

1.2 ผูแ้ทนของบริษทัจะตอ้งใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมในเร่ืองต่างๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
นโยบายการด าเนินงานของบริษทั 

1.3 กรณีที่มีการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถ้ือหุ้นอนัจะเป็น
ผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของบริษทัในบริษทัยอ่ยไม่ว่าใน
ทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัย่อยนั้น หรือ
เป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อยไม่
ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ
บริษัทย่อยนั้น หรือการด าเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือ
นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยการเขา้ท ารายการ
อื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย หรือ การเลิกกิจการของบริษทัย่อย 
เม่ือค านวณขนาดของกิจการบริษทัยอ่ยท่ีเลิกนั้นเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทั 
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก  าหนดในประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปแลว้อยู่ในเกณฑ์ตอ้ง
ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

1.4 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้งของ กรรมการและ
ผู ้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึง
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ความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทัยอ่ยในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัย่อยดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัย่อยมี
หนา้ที่แจง้เร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัทราบ 

1.5 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัย่อย
และบริษทัร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว
ใชข้อ้มูลภายในของบริษทั และของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการ
กระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อ
บริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่น ไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็าม 

 

2. นโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เพื่อใหบ้ริษทัสามารถควบคุมนโยบายดา้นการเงินของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดอ้ย่างแทจ้ริง  
บริษทัจึงไดก้  าหนดกลไกการก ากบัดูแลดา้นการเงินของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมผ่านนโยบาย
และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

2.1 บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ที่น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบั
ผ่านการสอบทานโดยผู ้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท างบ
การเงินดังกล่าวของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้กบับริษทั พร้อมยินยอมให้บริษทัใช้
ขอ้มูลดงักล่าวเพื่อประกอบการจัดท างบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของ
บริษทัประจ าไตรมาสหรือประจ าปีแลว้แต่กรณี 

2.2 บริษทัย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดท างบประมาณการผลการด าเนินงาน และสรุป
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตาม
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษทั  บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมี
หนา้ที่รายงานประเดน็ปัญหาทางการเงินที่มีนัยส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ หรือไดรั้บ
การร้องขอจากบริษทัใหด้  าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

2.3 บริษทัยอ่ยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกบัผู ้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน และบริษทัมีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขา้ช้ีแจงหรือน าส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าว ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดทนัที และ
บริษทัยอ่ยตอ้งน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารที่เกี่ยวดว้ยการด าเนินงานใหก้บั บริษทั เม่ือไดรั้บ
การร้องขอตามความเหมาะสม 
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ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้อื่นในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (Shareholders’ agreement)1  

1. บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) 

เร่ือง รายละเอียด 
ขอ้ตกลงการบริหารท่ีส าคญั  คณะกรรมการของ SEAN ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่เกิน 

11 ท่าน โดยในสัญญาไดก้ าหนดเง่ือนไขและสิทธิในการเสนอช่ือ
กรรมการของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม 

 ในช่วงเวลาก่อนก าหนดวันเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 
ก าหนดให้ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) (CK) ในฐานะ
ผูส้นบัสนุนโครงการ (“Sponsor”) จะเป็นผูมี้ส่วนร่วมหลกัในการ
บริหารและจดัการใน SEAN เช่น 
- กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัอย่างน้อย 1 ท่าน

ตอ้งเป็นกรรมการตวัแทนจาก CK 
- องคป์ระชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการตวัแทนจาก  CK 

และ 
- CK เป็นผูมี้สิทธิแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 

และประธานกรรมการบริหาร เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเวลาภายหลงั COD ก าหนดโอนสิทธิดังกล่าว
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ /หรือ ท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผู ้
ก าหนดทั้งหมด (แลว้แต่กรณี) 

ขอ้จ ากดัในการโอนหุน้  ผูถื้อหุ้นคนใดท่ีประสงค์จะโอนหุ้นตอ้งด าเนินการเสนอขายหุ้น
ดงักล่าวเป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อ่ืนๆก่อนตามอตัราส่วนจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้นั้นๆ ถืออยูใ่นบริษทัในขณะนั้น เวน้แต่เป็นการโอน
หุ้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
บรรดาผูถื้อหุน้อ่ืนๆทั้งหมดของบริษทั หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่
บริษทัยอ่ยใดๆของผูถื้อหุน้รายนั้นซ่ึงถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของหุ้นในบริษัทย่อยนั้ นๆ หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัท
ภายใตก้ารควบคุมของบริษทัผูถื้อหุ้นโดยท่ีผูรั้บโอนหุ้นจะตอ้งลง
นามในสัญญารับมอบสิทธิ (Accession Agreement) เพื่อยอมรับ
ผูกพนัตามสิทธิและหน้าท่ีของผู ้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะโอนหุ้น
ดงักล่าวภายใตส้ัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ 

 ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีได้รับหนังสือแจง้
จากผูถื้อหุน้รายอ่ืน ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนนั้นสามารถเลือกใช้สิทธิ (Call 
Option) คือ 1) ซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นท่ีท าผิดสัญญาตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ หรือ 2) ยกเลิกสัญญา 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายอ่ืนเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้น
ท่ีท าผิดสัญญาก าหนดให้ราคารับซ้ือมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 70 
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เร่ือง รายละเอียด 
ของราคายติุธรรมท่ีประมาณการโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

 กลุ่มผูถื้อหุน้ในสัญญาน้ีจะตอ้งถือหุ้นใน SEAN อย่างน้อยร้อยละ 
51 จนถึงวนัครบรอบ 1 ปีของ COD และจะตอ้งถือหุ้นใน SEAN 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 จนถึงปีท่ี 5 ของ COD 

การส้ินสุดของสัญญา สัญญาฉบบัน้ีจะส้ินสุด เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน 
 การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจ อ่ืนและท าให้  SEAN            

ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคล 
 การตกลงร่วมกนัของคูส่ัญญาทุกฝ่าย 
 การตกลงร่วมกนัของคูส่ัญญาท่ีไม่ไดก้ระท าผิดสัญญา ในกรณีท่ีมี

คูส่ัญญารายใดรายหน่ึงกระท าผิดสัญญาและไม่สามารถแกไ้ขขอ้ท่ี
ผิดสัญญาได้ภายใน 30 วนัหลงัจากได้รับการแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากคูส่ัญญาท่ีไม่ไดก้ระท าผิดสัญญา 

 วนัครบก าหนด 5 ปีภายหลงัจาก COD 

2. บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (BIC) 

เร่ือง รายละเอียด 
ขอ้ตกลงการบริหารท่ีส าคญั -      คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญา   

มีสิทธิท่ีจะแต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 
CK 3 คน  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
(GPSC) 1 คน และ บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั (BLDC) 1 คน 

- เร่ืองดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงตอ้งมี
คะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 3 ใน 4 ของหุ้นทั้ งหมดในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึง GPSC และ CK เขา้ร่วมประชุม 
1.  การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ช่ือบริษทั 
2.  การเพ่ิมหรือลดทุน 
3.  การเลิกบริษทั (ยกเวน้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ

เป็นไปตามสัญญาน้ี) การยื่นขอลม้ละลาย 
4.  การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษทั 
5.  การออกหุน้ใหม่ท่ีไม่ไดช้ าระคา่หุน้ดว้ยเงิน 
6.     การลงทุนหรือการก่อหน้ีท่ีมูลค่าเกินกวา่อ านาจของ

คณะกรรมการ 
เร่ืองพิเศษ เร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ป็นพิเศษดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่ง

นอ้ยร้อยละ 75 ของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ทั้งน้ี ในกรณีก่อนวนัเร่ิมด าเนินการของโครงการจะตอ้งได้รับคะแนน
เสียงเห็นชอบจากกรรมการท่ีแต่งตั้งโดย CK และ GPSC  

1. การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ช่ือบริษทั 
2. การแกไ้ขหรือการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้า 
3. การลงทุนในโครงการใหม่  การไดม้าซ้ือสินทรัพย ์หรือการ
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เร่ือง รายละเอียด 
ก่อภาระหน้ีสินหรือเงินกูย้ืมในจ านวนเกินกวา่ 20 ลา้นบาทแต่
ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

4. การจดัตั้งหรือการยกเลิกบริษทัยอ่ย 
5. การควบควมกิจการหรือการควบบริษทั 
6. การเลิกบริษทั (ยกเวน้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ

เป็นไปตามสัญญาน้ี) การยื่นขอลม้ละลาย 
7. การน าสินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั 
8. การก่อใหเ้กิดหรือการยินยอม  สิทธิในการเรียกร้อง  ท่ีมีมูลคา่

เกินกว่า 100 ลา้นบาท 
9. อนุมติัมูลคา่โครงการส่วนท่ีเกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้นบประมาณ  

การโอนหุน้ ภายใตข้อ้ยกเวน้ท่ีก าหนดในสัญญาน้ี คู่สัญญาจะโอนหุ้น จ าหน่ายจ่าย
โอนหุน้ จ าน าหุ้น หรือ ก่อภาระผูกพนัเหนือหุ้นของบริษทั โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ัญญาไม่ได ้  

หากผูถื้อหุน้อ่ืนไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะโอน
หุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญาก่อน (คู่สัญญา
ดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน ) หากคู่สัญญาไม่ซ้ือหุ้นในเวลาท่ีก าหนด 
คูส่ัญญาท่ีประสงคจ์ะขายหุน้มีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอ่ืนได้โดยตอ้ง
มีเ ง่ือนไขและราคาการขายท่ีไม่ เป็นประโยชน์ กว่าท่ีเสนอให้แก่
คูส่ัญญา  

ความยินยอมการโอนหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายไดล้งนามให้ความยินยอมการโอนหุ้น BIC กรรมสิทธ์ิ
ของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ให้กบั GPSC และได้ท าการ
โอนหุน้ BIC เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 

การผิดสัญญา หากคูส่ัญญารายใดรายหน่ึงผิดสัญญาในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัและไม่
เยียวยาการผิดสัญญานั้ นภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแจ้ง
จากคู่สัญญาท่ีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาท่ีไม่ได้เป็นฝ่ายผิด
สัญญามีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัท่ีถือโดยคู่สัญญาท่ีผิดสัญญาหรือ
เลิกสัญญาน้ี  
หากคูส่ัญญาท่ีไม่ไดก้ระท าผิดสัญญาเพียงรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย 
(แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น คู่สัญญาท่ีใช้สิทธิดังกล่าวมี
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นทั้ งหมดของคู่สัญญาท่ีกระท าผิดสัญญาตามสัดส่วน
การถือหุน้ในบริษทั 

หมายเหตุ :     1บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั และ บริษัท บางเขนชัย จ  ากดั ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการ 
(Shareholders’ Agreement) 
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 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีนโยบายการใชข้อ้มูลภายในที่เคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีโดย
ตระหนกัถึงความส าคญัและความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ือหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัทุกภาคส่วน
อยา่งเท่าเทียม บริษทัไดมี้การดูแลการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ดงัน้ี 

1. แนวทางในการเกบ็รักษาและเปิดเผยขอ้มูลภายใน 

บริษัทได้ก  าหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้ร่ัวไหลออกสู่
บุคคลภายนอกตามความส าคญั และการใชข้อ้มูลภายในของบุคลากรบริษทัตอ้งอยู่ภายในกรอบ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น ส าหรับขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลภายนอก 
หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ  ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากบุคคลภายนอก หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั้นดว้ย  

บริษทัมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของ
บริษทัจดทะเบียนที่ประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจและมี
ความชดัเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

ทั้งน้ี บริษัทมีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ แผนกนักลงทุน
สัมพนัธ์  

2. แนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมีมาตรการก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ี
มีการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยต่์อส านักงาน ก.ล.ต. ทนัทีที่มีการท ารายการ เพื่อด าเนินการตาม
หลกัเกณฑข์ั้นตอนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น อีกทั้งบริษทัได้
ก  าหนดนโยบายและแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลางดท าการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัในช่วงระยะเวลาก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า 
1 เดือน เพื่อป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการลงโทษผูใ้ชข้อ้มูลภายในของบริษทัอย่างไม่ถูกตอ้งและไม่ไดรั้บ
อนุญาตตามระเบียบการปฏิบติังานของบริษทั 
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

หน่วย : บาท 
รายการ ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี1 คา่สอบบญัชี 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 900,000.00 
2 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 172,000.00 
3 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 827,000.00 
4 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั นางสาววราพร ประภาศิริกลุ 560,000.00 
5 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 480,000.00 

รวมคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 2,919,000.00 

หมายเหตุ : 1ผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั ส านกังาน อี วาย จ  ากดั 

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

หน่วย : บาท 

รายการ ช่ือบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

ผูใ้หบ้ริการ 

คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

คา่ตอบแทน
ท่ีจ่ายแลว้ 

คา่ตอบแทน 
ท่ีตอ้งจ่าย 
ในอนาคต 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์  
จ ากดั (มหาชน) 

การให้ค  าปรึกษา 
ดา้นบญัชี 

บริษทั ส านักงาน  
อี วาย จ ากดั 

- - 

2 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากดั 

การให้ค  าปรึกษา 
ดา้นบญัชี 

บริษทั ส านักงาน  
อี วาย จ ากดั 

- - 

3 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั การให้ค  าปรึกษา 
ดา้นบญัชี 
 

บริษทั ส านักงาน  
อี วาย จ ากดั 

- - 

4 บริษทั บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

รับรองแบบขอ
ใชสิ้ทธิ BOI 
รายงานการสอบ
บญัชีเพ่ิมเติม
ใหก้บั บริษทั 
GPSC 

บริษทั ส านักงาน    
อีวาย จ ากดั 
บริษทั ส านักงาน   
อีวาย จ ากดั 

- 
 
 

80,000.00 

50,000.00 
 
 

80,000.00 

5 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั รับรองแบบขอ
ใชสิ้ทธิ BOI 

- 
- 50,000.00 

รวมคา่ตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 80,000.00 180,000.00 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

บริษัทไดก้  าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารตอ้งจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ
กรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู ้บริหาร
นั้นๆ ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษทั เพื่อด  าเนินการเปิดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์         
พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ.12/2552 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ทั้งน้ี ในปี 2557 กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือ
หลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซ่ึงไดด้  าเนินการเปิดเผย
รายงานการถือหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑอ์ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงไดร้ายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบอย่างสม ่าเสมอทุกไตรมาสดว้ย โดยที่ผ่านมามี
การถือครองและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทโดยกรรมการ และ/หรือ ผู ้บริหาร 
รายละเอียด1 ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

สถานะ 
การถือครอง 

จ านวนหุน้  
ณ วนัท ารายการ 

(หุน้) 

จ านวนหุน้ 
ภายหลงัท ารายการ  
เพ่ิม /(ลด) (หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั/ 

วนัท่ีท ารายการ 

นายทนง  พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั 
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - - - - 
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 
- - - 0.0181 

(8 ต.ค.56) 
นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบริษทั - - - - 
นายณรงค ์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทั 

ภิบาลและบริหารความเส่ียง 
- - - - 

นายวิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา 
และก  าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
ก  าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการบริหาร - - - - 
นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการบริหาร - - - - 
นายธนวฒัน ์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร  

และ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
- - - - 

นายอลัวิน  จี กรรมการบริษทั 
 

- - - - 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

สถานะ 
การถือครอง 

จ านวนหุน้  
ณ วนัท ารายการ 

(หุน้) 

จ านวนหุน้ 
ภายหลงัท ารายการ  
เพ่ิม /(ลด) (หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั/ 

วนัท่ีท ารายการ 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 
และ กรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - 

นายอาสา อรรถยุกติ รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ขาย 

 
ขาย 

26,500 
 

18,000 

18,000 
 

0 

0.0016 
(18 ก.ค.57) 

- 
(21 ก.ค.57) 

นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นายวรท ศกัด์ิสุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ขาย 110,000 0 - 

(18 ก.ค.57) 
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
- - - - 

หมายเหตุ : 1รวมการถือหลกัทรัพยโ์ดยคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ในรอบปี 2557 ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผูบ้ริหารการกระท าผิดดา้นการทุจริตหรือจริยธรรม รวมถึง
ไม่มีกรณีที่กรรมการลาออกจากต าแหน่งเน่ืองจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เช่ือว่าการด าเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างมัน่คงและย ัง่ยืนต้องอาศยั วิสัยทศัน์      
กลยทุธ์ท่ีดี ความสามารถของผูบ้ริหารและทีมงาน และความมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
และเป็นธรรมควบคู่ไปพร้อมกบัการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแ้ก่ชุมชน สังคม และการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นหน่ึงในพนัธกิจหลกัของบริษทัโดย “ให้ความส าคญัอย่างต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน 
และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน” ซ่ึงบริษทัเน้นการพฒันากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
ควบคู่ไปกบัการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคม ดงันั้ นบริษทัจึงไดก้  าหนดแนวทางการปฏิบติังานทั้งในส่วนของ
บริษัทและบริษทัในเครือให้สอดคลอ้งและมีมาตรฐานเดียวกนั  เพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างจิตส านึกให้ผู ้บริหารและ
พนกังานไดเ้ขา้ใจในหลกัการและสามารถยดึถือปฏิบติัเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการทุกระดบัเพื่อบรรลุเป้าหมายและพนัธกิจ
ในการด าเนินธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมให้แก่ผูถ้ือหุ้นและด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงแนวทางการปฏิบติัดงักล่าวไดร้ะบุไวท้ั้งในส่วนของ
การพฒันาองคก์รและบุคลากรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการช่วยเหลือ สนบัสนุนสังคมในรูปแบบต่างๆ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน เร่ิมตั้งแต่
การก  าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อเป็นมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้ บผิดชอบดูแล
โดยภาพรวมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูถ้ือหุน้ 

บริษทัมุ่งมัน่สร้างผลตอบแทนท่ีดีและเป็นธรรมให้กบัผูถ้ือหุ้นโดยด าเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างย ัง่ยืนและเพื่อ
สร้างมูลค่าในระยะยาวพร้อมกบัให้ผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมถึงมุ่งมัน่ในหลกับรรษทัภิบาลที่ดีโดยด าเนินธุรกิจ
ภายใตห้ลกัก  ากบัดูแลกิจการที่ดี ยดึจรรยาบรรณธุรกิจ ด  าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งใหโ้อกาสผูถ้ือหุน้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้
ก  าหนดใหมี้การติดตามและประเมินผลบรรษทัภิบาลเป็นประจ า พร้อมทั้งปรับปรุง แกไ้ขให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยูเ่สมอ 
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พนกังาน  

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานทุกคนในบริษทั ซ่ึงเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดและมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคลื่อนใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจและพฒันาต่อไปในอนาคต บริษทัจึงมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและแข่งขันได้กบับริษทัในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน  
นอกจากน้ีบริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่ข้ึนกบัเพศ ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม อีกทั้งบริษทัยงัไดร้ณรงคส์ร้างจิตส านึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงจรรยาบรรณ และหลกับรรษทัภิบาล โดยเน้นให้
สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนัได ้

คู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงยดึมัน่ในกรอบกติกาและจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี มุ่งท าธุรกิจท่ีแข่งขนัดว้ยความ
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดก้บัคู่แข่ง คู่คา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจทุกคน 

ชุมชนและสังคม 

ในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและสังคมไทย บริษัทตระหนักถึงความส าคญัในการร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันา สนบัสนุน และร่วมดูแลชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และประเทศชาติ บริษทัจึงมุ่งมัน่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มโดยเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั รวมถึงยงัสนับสนุน
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในชุมชนใกลเ้คียงกบัธุรกิจและเป็นการสร้างจิตส านึก 
จิตอาสา และเนน้การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและพนกังานดว้ยการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง 

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดก้  าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล โดยบริษทัไดก้  าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน ขอบเขต อ  านาจหน้าที่ การเขา้ถึง การใช ้
และเปิดเผยขอ้มูลภายในของบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงนโยบายการเขา้ท าธุรกรรมกับผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการใชป้ระโยชน์โดยมิชอบจาก
ขอ้มูลภายในของบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม นอกจากน้ีบริษทัไดก้  าหนดขอ้ก  าหนดเกี่ยวกบัจริยธรรม จรรยาบรรทาง
ธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วยส านึก
รับผิดชอบและตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะไดรั้บจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั อีกทั้งผลกัดนั
ใหคู้่คา้ของบริษทัปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวดว้ย 

ในขณะเดียวกนับริษัทไดส้ร้างกระบวนการตรวจสอบภายในทั้งในระดบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบกระบวนการท างานและก าหนดมาตรการจดัการกรณีตรวจพบการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ในบริษทัและบริษทัย่อย
ทุกบริษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือตรวจสอบพบขอ้สงสัย จึงท าให้สามารถแน่ใจไดว้่าทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียนใน
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถว้น นอกจากมาตรการตรวจสอบจากภายในองค์กรแลว้ บริษัทยงัจัดให้มี
ช่องทางการตรวจสอบจากภายนอกองค์กร โดยเปิดช่องทางการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ การกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบ
ของบุคคลในองคก์ร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษทัท่ี www.ckpower.co.th/th/ir โดยมีมาตรการคุม้ครองและเก็บขอ้มูลผูแ้จ้งเบาะแสเป็นความลบั โดยบริษทัจะเขา้
แกไ้ขและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมายอยา่งเร่งด่วนที่สุด 

คณะกรรมการบริษทัในฐานะผูก้  าหนดทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัรับทราบและตระหนกัว่ามีหนา้ที่ดูแล
ให้บริษทัปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงไม่สนับสนุนและต่อตา้นปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 
พร้อมก าหนดใหมี้การทบทวนบทบาทและความเหมาะสมของนโยบายดา้นการป้องกนัทุจริตคอร์รัปชัน่เพื่อติดตามผลการ
ประเมินรวมทั้งปรับปรุงมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของบริษทัอย่างสม ่าเสมอทุกปี เพื่อความชดัเจนและบงัคบัใชไ้ดอ้ย่าง
แทจ้ริง ทั้งน้ี บริษทัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาและร่วมหารือกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจถึงบทบาทและความเหมาะสมในการ
เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อไป 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ป็นพื้นฐานของการท 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
ซ่ึงมีทั้งพุทธ คริสต ์และอิสลาม 
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การพฒันาบุคลากร   

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองโดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนไดรั้บการ
ฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ืองและเท่าเทียมกนั โดยมุ่งเน้นทั้งการอบรมท่ีเกี่ยวกบัหน้าท่ีงานโดยตรงและการ
อบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในดา้นอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในแต่ละปีบริษทัมีการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอส าหรับการฝึกอบรมทั้งภายในองคก์รและภายนอกองค์กรของพนักงาน และยงัเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการเสนอหลกัสูตรอบรมที่ตนเองสนใจมายงัฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อด าเนินการให้พนักงานไดเ้ข้ารับการฝึกอบรม
หลกัสูตรดงักล่าวตามความเหมาะสม 

ศึกษาดูงาน   

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ที่โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ของบริษทั
ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์บางเขนชยั จังหวดันครราชสีมา  และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่  1 จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา เป็นตน้ และบริษทัยงัไดส้นบัสนุนให้พนักงานศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานอื่นๆ ทั้งน้ี
เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจหลกั และสามารถพฒันางานอื่นๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และจัดส่ง
ผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมการอบรมที่ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัธุรกิจพลงังาน วิศวกรรมสาขาต่างๆ บญัชี การเงิน การบริหาร
ดา้นต่างๆ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทัมหาชน ฯลฯ ซ่ึงจดัโดยองคก์รต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์   

บริษทัมีระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งและเป็นไปตาม
การพิจารณาความสามารถและผลการปฏิบติังานของพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม อีกทั้งยงัมุ่งเน้นสนับสนุนให้
พนกังานมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงาน นอกจากนั้นยงัมีระบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงานในระดบัที่
แข่งขนัไดก้บับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั อาทิเช่น  กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ  สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เป็นตน้ 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

 เน่ืองดว้ยไฟฟ้าเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด าเนินชีวิตของทุกคน การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดท่ีมีราคาถูกและ
ย ัง่ยนืจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค แมว้่าบริษทัจะไม่มีผูบ้ริโภคโดยตรง เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจโฮลด้ิง 
คอมปานี (“Holding Company”) ถือหุน้ในบริษทัต่างๆซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  แต่ทุก
การลงทุนของบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะไดรั้บเป็นหลกั 

6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

ดว้ยพนัธกิจของบริษทัท่ีมุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คง และเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุน้และใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ือง
กบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ก่อนเขา้ลงทุนในโครงการโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการแต่
ละโครงการโดยตอ้งมัน่ใจว่าโครงการนั้นๆ มีการจัดท าการศึกษาผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (SIA, EIA) ตาม
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กฎหมายที่ครอบคลุมและเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงตอ้งสามารถบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยกว่าผลประโยชน์ที่มี
ต่อชุมชน สังคม และประเทศ เม่ือโครงการด าเนินการแล้ว บริษัทโดยตัวแทนคณะกรรมการในบริษัทย่อยซ่ึงเป็น
ผูด้  าเนินการโรงไฟฟ้าต่างๆที่บริษทัลงทุนดูแลให้โรงไฟฟ้าต่างๆปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการที่บริหารจัดการ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองอีกดว้ย 

ดว้ยความยึดมัน่ในพนัธกิจซ่ึงให้ความส าคญักับส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัทุกโครงการท่ีบริษทัเขา้ลงทุน ล้วนเป็น
โครงการโรงไฟฟ้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัมุ่งเน้นลงทุนในโครงการ
พลงังานไฟฟ้าสะอาด พลงังานหมุนเวียน ท่ีสร้างมลภาวะน้อย สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยและใชท้รัพยากรใน
ขั้นตอนการผลิตอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 
และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เป็นตน้ 

การผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้า และพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นการผลิตไฟฟ้าจากทรัพยากรธรรมชาติที่สะอาดและไม่ตอ้งใช้
เช้ือเพลิงอื่นใดในกระบวนการผลิต การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานดงักล่าวจึงไม่ท าให้เกิดมลพิษ ทั้งน้ีพลงังานดงักล่าวยงัเป็น
พลงังานที่มีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติ ซ่ึงเป็นหน่ึงในพลงังานที่มีความย ัง่ยนื 

 การผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า คือการใชพ้ลงังานของน ้ าที่เกิดจากการปล่อยน ้ าจากท่ีสูงไปหมุนกงัหัน และเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า โดยพลงังานไฟฟ้าที่ไดจ้ะข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้า ความแตกต่างของระดบัน ้ า และประสิทธิภาพของกงัหัน และ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

การผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์คือ การใชพ้ลงังานของแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบกบัแผงโซล่าเซลล์ จากนั้ น
พลงังานแสงกจ็ะถูกเปลี่ยนเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง จึงตอ้งเปลี่ยนใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลบัโดยส่งเขา้สู่อินเวอร์เตอร์ 
ต่อจากนั้นส่งเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะส่งเขา้ สู่ระบบจ าหน่ายต่อไป โดยทั่วไปจะ
สามารถผลิตไฟฟ้าท่ีไดจ้ากพลงังานแสงอาทิตยป์ระมาณ 5 ชัว่โมงต่อวนั เน่ืองจากมีความเขม้ของแสงเพียงพอที่จะท าให้
เกิดกระแสไฟฟ้า 

ทั้งน้ีบริษทัยงัค  านึงถึงการจดัหาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท างานต่างๆใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงตั้งแต่
การจดัหาวตัถุดิบ ไปจนถึงการจดัการซากผลิตภณัฑห์ลงัจากการใชง้านและส่งเสริมให้พนักงานใชท้รัพยากรและพลงังาน
อยา่งคุม้ค่า รวมถึงการน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ 

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัมุ่นมัน่ท่ีจะพฒันาชุมชน และสังคมรอบๆโครงการใหเ้ป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีสภาพแวดลอ้มที่ดี เหมาะสมแก่
สมาชิกทุกเพศ และทุกวยั ซ่ึงการจะเขา้ไปร่วมพฒันานั้น บริษทัจะตอ้งมีการประเมินความตอ้งการและศกัยภาพของชุมชน 
ร่วมเรียนรู้วฒันธรรม เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสังคมบนฐานผลประโยชน์ร่วมกนัในฐานะสมาชิกของชุมชน
และสังคมเดียวกนั ซ่ึงบริษทัเนน้การเขา้ไปสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้แก่ชุมชน โดยการพฒันาจากภายในไม่ใช่การพฒันา
จากภายนอก โดยเนน้การพฒันาไปที่เยาวชน เพราะถือเป็นอนาคตของประเทศที่จะช่วยกนัพฒันาประเทศใหเ้ติบโตไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษทัเป็นผูล้งทุนในโรงไฟฟ้าที่เนน้พลงังานสะอาด พลงังานหมุนเวียน แมบ้ริษทัไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตเทคโนโลยีแต่
บริษทัมุ่งมัน่เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพลงังานสะอาด พลงังานหมุนเวียน และนวตักรรมในการประหยดัพลงังาน
และการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อเสถียรภาพดา้นพลงังานของประเทศในอนาคต โดยบริษทัและ
บริษัทย่อยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรมและเทคโนโลยีดา้นพลงังานต่างๆอย่าง
สม ่าเสมอ 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน 

 แผนงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเนน้ใหค้วามส าคญักบัชุมชนใกลเ้คียงธุรกิจ

โรงไฟฟ้าที่บริษทัลงทุนโดยเนน้กลุ่มเยาวชน โรงเรียน ผูด้อ้ยโอกาส เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีความส าคญั เน่ืองจากเยาวชนจะ

เป็นผูข้บัเคลื่อนประเทศในอนาคต นอกจากจะเน้นการให้การสนับสนุนปัจจัยหลกัเช่น  ทุนการศึกษา บริษทัยงัเน้นการ

สนบัสนุนที่เช่ือมโยงกบัธุรกิจดว้ย โดยกิจกรรมต่างๆท่ีบริษทัจัดข้ึน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ผูบ้ริหารและพนักงาน

บริษทัดว้ย 

กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ สนบัสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุธรณีพิบติัภยัที่อ  าเภอพาน 

จงัหวดัเชียงราย 

เน่ืองดว้ยเม่ือวนัที่ 5 พฤษภาคม 2557 ไดเ้กิดเหตุธรณีพิบติัภยัโดยมีศูนยก์ลางอยู่ที่ต  าบลดงมะดะ อ  าเภอแม่ลาว 
จังหวดัเชียงราย โดยอ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย เป็นหน่ึงในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว ซ่ึง
หลงัจากเกิดเหตุฯ บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ขา้ไปร่วมฟ้ืนฟูโรงเรียนบ้านท่าฮ่อ ต าบลท่าทราย อ  าเภอพาน 
จงัหวดัเชียงราย โดยบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหแ้ก่โรงเรียนแห่งน้ี 
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กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ ขยายเขตส่งไฟฟ้าเขา้สู่พื้นท่ีใกลเ้คียงโรงไฟฟ้า 

 เม่ือวนัที ่17  พฤษภาคม 2557 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบับริษทั บางเขนชยั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ที่บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 จดังานผา้ป่าสามคัคี เพื่อสมทบทุนขยายเขตไฟฟ้าเขา้

ภายในวดัป่าหนองพง ต าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชยั จังหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ไดมี้

ไฟฟ้าใชใ้นการปฏิบติัศาสนกิจต่างๆ รวมถึงพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยูบ่ริเวณรอบๆวดัและโรงไฟฟ้า 

 ทั้งน้ี การขยายเขตไฟฟ้าเขา้สู่ภายในวดัและชุมชนใกลเ้คียงไดแ้ลว้เสร็จและมีการจัดพิธีส่งมอบให้กบัทางวัดป่า

หนองพง และชุมชนบริเวณรอบๆโรงไฟฟ้า ในวนัที่ 4 ธนัวาคม 2557 
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ปรับปรุงหอ้งสมุดใหแ้ก่โรงเรียนบา้นหนองลา้งชา้ง 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบับริษทั บางเขนชยั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัที่บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ท าโครงการ “สองมือร่วมใจสร้างห้องสมุดใหม่เพื่อน้อง” เพื่อปรับปรุงห้องสมุด

ของโรงเรียนบา้นหนองลา้งช้าง ต าบลโคกไทย อ  าเภอปักธงชยั จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงจัดหาหนังสือ แบบเรียน 

อุปกรณ์ส่ือการสอนต่างๆ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อใหห้อ้งสมุดเป็นสถานที่ท่ีสามารถจูงใจใหน้กัเรียนเขา้มาศึกษาคน้ควา้ 

หาความรู้ท่ีอยูน่อกเหนือจากในหอ้งเรียนเพิ่มเติม 

 ทั้งน้ีการขยายเขตไฟฟ้าเขา้สู่ภายในวดัและชุมชนใกลเ้คียงไดแ้ลว้เสร็จและมีการส่งมอบห้องสมุดที่ปรับปรุงใหม่

ใหก้บัทางโรงเรียนบา้นหนองลา้งชา้งเม่ือวนัที่ 4 ธนัวาคม 2557  
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กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ ติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าระบบโซล่าร์เซลลใ์หก้บัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัเลย 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบับริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั ติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าระบบโซล่าร์

เซลล์ขนาด 5 กิโลวัตต์ ให้กับส านักงานตรวจคนเขา้เมืองจังหวดัเลย ส าหรับใช้ในอาคารที่ท  าการส าหรับให้บริการ

ประชาชน (ONE STOP SERVICE) เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการใชก้ระแสไฟฟ้าของรัฐบาล อีกทั้งเป็นตวัอย่าง

ใหแ้ก่หน่วยงานราชการในพื้นท่ีและชุมชนท่ีสนใจ 

 ทั้งน้ี หลงัจากการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าระบบโซล่าร์เซลลแ์ละไดท้ดสอบระบบแลว้ พบว่าระบบด าเนินการไดเ้ป็น

ปกติ และสามารถผลิดไฟฟ้าไดว้ ันละ 20 หน่วย (kWh)  จึงได้มีการส่งมอบแผงผลิตไฟฟ้าระบบโซล่าร์เซลล์ขนาด 5 

กิโลวตัตใ์หก้บัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัเลย เม่ือวนัที่ 23 ธนัวาคม 2557     
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระสอบทานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขอ้มูลทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลดา้นอื่นๆอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆของบริษทัและบริษทัย่อย 
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการบริหารงานทางด้านธุรการต่อกรรมการผูจ้ัดการ  โดยมี
ขอบเขตงานตรวจสอบทั้ งบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอและสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ตลอดจน
แนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission 
(COSO) มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีการควบคุมการด าเนินงาน 
การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เช่ือถือไดแ้ละทันเวลา มีการปฏิบติัตามนโยบาย และเป็นไปตามขอ้ก าหนด
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของทางราชการ เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ บนพื้นฐานความเป็น
ธรรมดา้นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีในการพิจารณาคดัเลือก 
และเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยในปี 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 6 คร้ัง โดยมีวาระการประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง เพื่อซักถามเกี่ยวกบัแผนงานสอบบญัชีและประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบ
ในระหว่างการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ 

 ดา้นการบริหารความเส่ียง บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการบริหารจัดการ 
โดยคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ายบริหารจากทุกสายงานด าเนินการระบุปัจจัยเส่ียง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะ
เกิดข้ึน รวมทั้งก  าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงนั้นใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั แลว้
น าเสนอคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาความเพียงพอและความ
เหมาะสมรายไตรมาส โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงรับทราบ (รายละเอียดของการประเมินความเส่ียงและการจัดการความ
เส่ียงไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ ปัจจยัความเส่ียง) 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  2/2558 เม่ือวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงาน
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมถึงผลจากการ
ตอบค าถามในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ ส านกังาน ก.ล.ต. ก  าหนด โดยมีความเห็นตรงกนั
กบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อยในดา้นต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การ
ควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ระบบการ
ติดตาม มีความเพียงพอและความเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถ
ป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยจากการที่กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชใ้นทางมิชอบหรือโดยไม่มีอ  านาจ 
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รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อยา่งเพียงพอแลว้ นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ 
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
ปฏิบติัหน้าที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) และนางสุดารัตน์   โพธ์ิแยม้จิตร์ แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าที่ดงักล่าว เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 7 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ
ด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของ
บริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 นอกจากนั้น บริษทัมอบหมายให้ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากบัดูแล เพื่อท า
หนา้ที่ก  ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการที่ก  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยมีคุณสมบติั
ของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2557 ภายใตห้ลกัการพิจารณา
การเขา้ท 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 ารายการเกี่ยวโยงกนั อีกทั้งก  าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนา้ที่สอบทานและใหค้วามเห็นการท ารายการระหว่างกนัก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ   
มีมติอนุมติั 

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการะหว่างกันในอนาคต 

บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมีการท ารายการระหว่างกนัเกิดข้ึนอีก เน่ืองจากเป็นไปตามลกัษณะการคา้ปกติของบริษทั และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัในหลกัการมอบอ านาจให้ฝ่าย
จัดการมีอ  านาจพิจารณาอนุมัติท  ารายการเกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้า
โดยทัว่ไป ส่วนรายการเกี่ยวโยงกนัประเภทอื่นท่ีมีขนาดรายการถึงเกณฑ์ท่ีตอ้งขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้ือ
หุ้น นอกจากบริษัทจะปฏิบติัตามข้อบงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือข้อก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนแลว้  บริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นการท ารายการ
ประเภทดงักล่าวว่า มีความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ และราคาที่ก  าหนดมีความเหมาะสม เพื่อมิให้
มีเง่ือนไขแตกต่างจากการท 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)  (บริษัท) 

N/A บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการค าปรึกษาและ
บริการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากัด  (SEAN) 

ถือหุน้ร้อยละ 56 โดยบริษทั SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

บริษัท ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ ากัด  (NN2) ถือหุน้ร้อยละ 75 โดย SEAN NN2 เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
โดยเ ป็นผู ้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว  ตาม
สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ างึม 2 มีก  าลังการผลิต
ไฟฟ้า 615 เมกะวตัต ์

บริษัท บางปะอิน 
 โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด  (BIC) 

ถือหุน้ร้อยละ 65 โดยบริษทั BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration โดยใชก้๊าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิง มีก  าลังการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต์ และ    
ไอน ้า 19.6 ตนัต่อชัว่โมง (ส าหรับโครงการ 1)  โดยโครงการ
ดงักล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

บริษัท บางเขนชัย จ ากัด (BKC) ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั BKC เป็นผู ้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังแสงอาทิตย์ ซ่ึงตั้ งอยู่ ท่ี  อ .ปักธงชัย จ.นครราชสีมา          
มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวตัต ์

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท วิส โซลิส จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ ากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) (CK) 

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภค             
ขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอยา่งครบวงจร และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก CK เป็นผูถ้ือ
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หุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 31.78 1ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ นอกจากน้ี บริษทัและ CK 
ยงัมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ (3) นายประเสริฐ     
มริตตนะพร 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) (TTW) 

TTW ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา เป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก TTW เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัโดยถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 251 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ และมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 2 ราย 
ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และ (2) นายณรงค ์แสงสุริยะ 

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BECL) 

BECL ประกอบธุรกิจเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นท่ี 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และ
ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก BECL เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือ
หุน้สัดส่วนร้อยละ 23.221 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ และมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว 
ตรีวิศวเวทย ์และ (2) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) 

XPCL ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีบนแม่น ้ าโขงท่ีเขตไซยะบุรี สปป.ลาว มีก  าลงัการผลิตไฟฟ้า 
1,285 เมกะวัตต์ โดยได้รับสัมปทานในการผลิตไฟฟ้าจากรัฐบาล สปป.ลาว และเป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนักับบริษัท 
เน่ืองจาก XPCL มีผูถ้ือหุ้น คือ CK และ BECL ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 30 และร้อยละ 7.5 ของ  
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ XPCL และยงัมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว   
ตรีวิศวเวทย ์(3) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์และ(4) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (RATCH) 

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าที่เป็นแกนน าของกลุ่มบริษทั RATCH ในการก าหนด    
ทิศทางการด าเนินงาน และแผนกลยทุธ์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา และการขยายกิจการ ที่มุ่งลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากัด (ราช-ลาว) 

ราช-ลาว เป็นบริษทัย่อยของ RATCH โดย RATCH ถือหุ้นใน ราช-ลาว ร้อยละ 100 ราช-ลาว จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้
กฎหมายของ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจด าเนินงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 และด าเนิน
โครงการศึกษาส ารวจความเหมาะสมในการพฒันาโรงไฟฟ้าอื่นๆ ใน สปป.ลาว ในฐานะตวัแทนของ RATCH ในสปป.ลาว 
และเกี่ยวขอ้งกบับริษทั เน่ืองจากเป็นบริษทัยอ่ยของ RATCH ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั 

 

                                                
1 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจดา้นกิจการพลงังานภายใตก้ารก  ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั ด  าเนินธุรกิจหลกั
ในการผลิต จัดให้ไดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ผู ้ใชไ้ฟฟ้าตาม
กฎหมายก าหนด และประเทศใกลเ้คียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกบักิจการไฟฟ้าภายใตก้รอบพระราชบญัญติั กฟผ.
และเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก กฟผ.เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ RATCH โดยถือหุน้ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกช าระแลว้และ RATCH เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษัท โกลบอล  เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) (GPSC) 

GPSC เป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้ า และน ้ าอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมและ กฟผ. มีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน)   (ถือหุน้ร้อยละ 30.10) โดย GPSC ไดรั้บโอนหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ใน BIC จาก ปตท.  เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีผลท าให้ GPSC เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และ GPSC เป็น
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) 

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียม ด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุน
ในบริษทัท่ีด  าเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัเน่ืองจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน GPSC 

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ ากัด (BLDC) 

BLDC ประกอบธุรกิจจดัการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นท่ีในนิคม บริหารและให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วน 
รวมเน้ือท่ีนิคม 1,962-1-64 ไร่ ตั้งอยูบ่ริเวณกิโลเมตรท่ี  4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 308) แยกจาก
ถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 ต  าบลคลองจิก และหมู่ท่ี 16 ต าบลบางกระสั้ น อ  าเภอ     
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมีสัญญาร่วมด าเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่าง การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ BLDC ลงนามวนัที่ 22 ธันวาคม 2532 เป็นบริษทัที่เกี่ยวข้องกนักับบริษัท 
เน่ืองจากมีกรรมการร่วมกนั 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ (2) นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL) 

GOL เป็นผูใ้ห้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 แก่ SEAN (ซ่ึงต่อมาไดโ้อนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัตั้งแต่วนัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ โดย NN2 มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและภาษี
ใหก้บั GOL ตามระยะเวลาและอตัราที่ก  าหนดในสัญญาสัมปทาน ซ่ึง NN2 ไดเ้ร่ิมจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานให้กบั GOL 
แลว้ นับตั้งแต่วนัท่ีเปิดด าเนินการในช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นตน้มา  GOL ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั 
เน่ืองจาก GOL เป็นผูถ้ือหุน้ของ EDL ซ่ึงมี บริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) เป็นบริษทัย่อยโดย EDL ถือหุ้นใน 
EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุน้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
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รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 

EDL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก  ากบัดูแลของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต 
จัดให้ไดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้งน าเขา้และส่งออกพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ี EDL ยงัท า
หน้าท่ีพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าของสปป.ลาว และ EDL เป็นบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนักบั
บริษทัเน่ืองจาก EDL เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุน้ร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 
25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
2. รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับริษทั/บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 สามารถ
สรุปเป็นหวัขอ้หลกัไดด้งัน้ี 
1) รายการเกี่ยวกบัการด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ที่ SEAN และ NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญา

กบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั ไดแ้ก่  

ก. สัญญาว่าจา้ง RATCH ในการบริการใหค้  าปรึกษางานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า 

ข. สัญญาว่าจ้าง ราช-ลาว ในการให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า (Operation and 
Maintenance)1 

ค. สัญญาว่าจา้ง ราช-ลาว ในการบ ารุงรักษาใหญ่โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า (Major Maintenance) 2 

ง. สัญญาว่าจา้ง EDL ส าหรับงานปฏิบติัการของระบบส่งไฟฟ้า ไดแ้ก่ สถานีไฟฟ้านาบง และสายส่งไฟฟ้าจากสถานี
ไฟฟ้านาบง จนถึงจุดซ้ือขายไฟฟ้ากลางแม่น ้าโขง 

จ. สัญญาว่าจา้ง กฟผ. เป็นผูใ้หบ้ริการในงานบ ารุงรักษาใหญ่ สถานีไฟฟ้านาบง และสายส่งไฟฟ้า   
ทั้งน้ี การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นไปเพื่อลดความเส่ียงของ
ความไม่พร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เน่ืองจาก RATCH  EDL และ กฟผ. มีประสบการณ์ บุคลากร และความช านาญ
ในดา้นการบริหารจดัการโครงการไฟฟ้า อีกทั้ง กฟผ. ยงัเป็นผูจ้ัดการเร่ืองสายส่งไฟฟ้ารายเดียวในประเทศไทย และ 
cEDL เป็นผูจ้ดัการเร่ืองสายส่งไฟฟ้าใน สปป.ลาว ดงันั้น ทั้ง กฟผ. และ EDL จึงมีความช านาญดา้นการบริหารจัดการ
สายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า จึงเป็นประโยชน์ส าหรับ NN2 นอกจากน้ี รายการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 และ กฟผ. 
ถือเป็นรายการซ้ือขายไฟฟ้าตามปกติและเหมาะสม เน่ืองจาก กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าน าเขา้รายเดียวในประเทศไทย 

2) รายการเกี่ยวกบัการด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการที่ 1 ซ่ึง BIC 
ไดเ้ขา้ท าสัญญากบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั ไดแ้ก่  
ก. สัญญาเช่าที่ดินของ BLDC  เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า โดยเป็นท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมเน่ืองจาก

เป็นพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรมและขนาดเหมาะสมส าหรับการสร้างโครงการโรงไฟฟ้ารวมถึงสามารถขายไฟฟ้า
และไอน ้าใหแ้ก่ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมได ้อีกทั้งการเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและท่อก๊าซมีความเหมาะสม
เน่ืองจากมีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของ BIC 

                                                
1, 2 ส าหรับสญัญาวา่จา้ง ราช-ลาวในการให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า (Operation and Maintenance) และ 
สญัญาวา่จา้ง ราช-ลาว ในการบ ารุงรักษาใหญ่โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า  (Major Maintenance) ราช-ลาวไดท้  าสญัญาวา่จา้ง กฟผ. เป็นผูร้ับจ้าง
ช่วงเพื่อให้บริการในงานทางดา้นเทคนิคท่ีส าคญับางส่วน แต่ ราช-ลาว ยงัคงต้องรับผิดชอบผลงานของ กฟผ. รวมถึงยงัคงมีหน้าท่ีต้อง
ให้บริการดา้นเทคนิคในส่วนท่ีเหลือและงานดา้นการบริหารจดัการตามสญัญาแกบ่ริษทัต่อไปจนกระทัง่ครบก  าหนดสญัญา 
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ข. สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. เพื่อด าเนินงานการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 
ของ BIC เป็นรายการที่เหมาะสมเน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไฟฟ้าและ ปตท. เป็น           
ผูจ้  าหน่ายก๊าซธรรมชาติแก่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในประเทศไทย เพียงรายเดียวและมีมาตรฐานสัญญา      
ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติส าหรับลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) ซ่ึงใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงโดยทัว่ไป  

ค. สัญญาซ้ือขายน ้าประปาเพื่อใชใ้นระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า รวมถึงการบริการบ าบดัน ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้ากบั TTW ผูจ้  าหน่ายน ้าประปารายเดียวในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการ
โรงไฟฟ้า  

3) รายการเกี่ยวกบัการจา้งบริหาร 
ก. รายการเกี่ยวกบัการจา้ง CK เพื่อเป็นที่ปรึกษางานดา้นการตรวจสอบภายในใหแ้ก่บริษทั 
ข. รายการเกี่ยวกบัการจา้ง BLDC เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการพฒันาโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)  ใหแ้ก่บริษทั 
ค. รายการเกี่ยวกบัการรับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาและสัญญารับจา้งบริหารสัญญาก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินงานฝ่าย

ส านกักรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายการเงินบญัชีกบั XPCL เน่ืองจากบริษทัมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ง. รายการเกี่ยวกบัการจา้ง BLDC  เป็นค่าบริหารงาน ใหแ้ก่ BIC 

4) การเช่าส านกังานในอาคารวิริยะถาวรของ CK เพื่อใชเ้ป็นส านกังานของ บริษทั BIC และ SEAN ซ่ึงเป็นประโยชน์และ
สะดวกต่อการด าเนินงาน 
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3. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 

3.1 รายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

3.1.1 รายการระหวา่งบริษทักบั CK 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ /ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การเช่าพื้นที่ส านักงานบริษัทใน
อาคารของ CK  

 ค่าเช่าพื้นท่ีส านกังาน 
 เจา้หน้ีค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 

           

 
 
0.67 
0.33 

 
 
1.97 
0.49 

 
 
บริษทัไดใ้ชพ้ื้นท่ีชั้น CH, ชั้น 20 และชั้น 24 ของอาคาร
วิริยะถาวรของ CK โดยบริษทัตกลงท่ีจะช าระค่าใชพ้ื้นท่ี
ดงักล่าวให ้CK เท่ากบัอตัราค่าเช่าพื้นท่ีส านกังานและจ่าย
สาธารณูปโภคท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นอตัราค่าสาธารณูปโภค
ปกติที่ CK เรียกเก็บจากผู ้เช่าทั่วไป  โดยสัญญาค่าเช่า
พื้นท่ีแต่ละชั้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     1.ชั้น CH มีพื้นท่ีรวม 642.50 ตารางเมตร สัญญาเช่ามี
ก  าหนดระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึง 
31 สิงหาคม 2560 ในอตัราค่าเช่า 107,940 บาทต่อเดือน 
     2.ชั้ น  20 มีพื้ นท่ีรวม 468.92 ตารางเมตร สัญญามี
ก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึง 
31 พฤษภาคม 2560 ในอตัราค่าเช่า 84,405 บาทต่อเดือน 
     

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นท่ี
เพื่ อ ใช้ เ ป็นพื้ น ท่ีส านักงานของบริษัท มีความ
สมเหตุสมผลและราคาค่า เ ช่ าดังกล่ าว มีความ
เหมาะสมเพราะเป็นอตัราค่าเช่าพื้นท่ีท่ี CK ให้เช่ากบั
ลูกคา้ทัว่ไปในอาคารวิริยะถาวร 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ /ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

     3.ชั้น 24 มีพื้นท่ีรวม 282.91 ตารางเมตร สัญญาเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัรา
ค่าเช่า  45,265 บาทต่อเดือน  

สัญญา Service Agreement on 
Secondment of Internal Audit 
Duties  
การจ้างบริหารระหว่างบริษัท กับ CK 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 

 
 

   0.30 
   0.32 

 
 
 

 
1.20 
0.11 

 
 
 
 
บริษัทมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผู ้ที่มีความรู้และความ
ช านาญเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในโดยตรง และเห็นว่า 
CK มีผูท้ี่มีประสบการณ์ในการท างานทางดา้นตรวจสอบ
ภายใน ดงันั้น จึงเขา้ท าสัญญาจ้างบริหารกบั CK ส าหรับ
บุคลากร 1 ราย เป็นระยะเวลา 4 เดือนเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2556 ถึง วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยบริษทัตกลง
ที่จะจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั CK ในมูลค่า 100,000 บาทต่อ
เดือน และไดต่้อสัญญาทุก 4 เดือน สัญญาปัจจุบนั เร่ิม 1 
ตุลาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558  

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่ าว มีความสมเหตุสมผล เ น่ื องจาก  CK มี
บุคลากรและมีความช านาญในดา้นการบริหารจดัการ 
นอกจากน้ี ราคาค่าจา้งตามสัญญาดงักล่าวยงัค  านวณ
มาจากจ านวนบุคลากร ลกัษณะงาน และค่าตอบแทน
ของพนักงานดังกล่าว ดังนั้ น ราคาดังกล่าวจึงเป็น
ราคาที่สมเหตุสมผล 
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3.1.2 รายไดค้่าบริหารจดัการระหวา่งบริษทักบั XPCL  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาระหว่าง 
บริษัทกับ XPCL 

 รายไดค้่าบริหารโครงการ         
 ลูกหน้ีการคา้ (รายไดค่้าบริหาร

โครงการ) 
 

 
 

   - 
- 

 
 

44.09 
4.24 

 
 
XPCL ได้ว่าจ้างบริษัท ภายใต้สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่
ปรึกษา (Owner Engineer Agreement) เพื่อท าหน้าที่
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างและงาน
ทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อประสานงาน
กบั กฟผ. และ EDL เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามขอ้ก  าหนดและมาตรฐานภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
สัญญาดงักล่าวมีค่าบริการรวม 40.26 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบริษทัจะเรียกเก็บค่าบริการในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานที่โครงการ ตามจ านวนวันที่
เดินทางจริง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาตั้ งแต่วันท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก หลงัจากบริษทั 
ปรับโครงสร้างองคก์รไดมี้ผูบ้ริหารและพนักงานซ่ึง
มีประสบการณ์จากการบริหารและการก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า  น ้ า งึม 2 มาแล้ว จึงน า
ความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิด
รายไดอ้ื่นๆ แก่บริษทั นอกจากน้ี ราคาค่าตอบแทน
ดังกล่าวก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็น
ราคาที่ค  านวณจากจ านวนพนกังาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทน
ของพนกังานดงักล่าว 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญา Secondment Service 
Agreement ระหว่างบริษัท และ XPCL  

 รายไดค้่าบริหารโครงการ         
 ลูกหน้ีการคา้  (รายไดค่้าบริหาร

โครงการ) 
 

 

 
 

  - 
- 

 
 

8.80 
0.86 

 
 
XPCL มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผูท้ี่มีความรู้และความ
ช านาญเกี่ยวกบังานบริหารดา้นส านักกรรมการผูจ้ัดการ 
บญัชี การเงิน และวิศวกรรม และเห็นว่าบริษัทมีผู ้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านดังกล่าวอีกทั้ งมีความ
เข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนั้ น จึงเข้าท าสัญญาจ้าง
บริหารกบับริษทั ส าหรับบุคลากร 4  ราย เป็นระยะเวลา 
11 เ ดือน เ ร่ิมตั้ งแต่วันท่ี  1  กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 
ธันวาคม 2557  โดย XPCL ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทน
ใหก้บับริษทั ในมูลค่า 800,000 บาทต่อเดือน  

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากหลงัการปรับ
โครงสร้างองคก์ร บริษทัไดมี้ผูบ้ริหารและพนักงาน
ซ่ึงมีประสบการณ์จากการบริหารและการก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า นอกจากน้ี ราคาค่าจ้างตาม
สัญญาดังกล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร 
ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดงักล่าว 
ดงันั้น ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
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3.1.3 การใหบ้ริการบริหารงานระหวา่งบริษทักบั BLDC 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น  

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาจา้งบริหารงานระหว่างบริษทั 
และ BLDC 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 

 
 

   - 
- 

 
 

1.44 
0.13 

 
 
บริษัทเข้าท าสัญญาจ้างบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงการ SPP ระบบ Cogeneration โดยให้ BLDC เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และด าเนินการ
ตามท่ีไดรั้บแจ้งจากหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งใน
ภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนรวมถึงการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นค าร้องและ
ข้อเสนอการขายไฟฟ้ายื่น ต่อ  กฟผ.  ให้เ ป็นไปตาม
ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของ 
กฟผ. ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี     
1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 โดยตกลงที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั BLDC เป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท
ต่อเดือน 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก BLDC มี
บุคลากรและมีความช านาญในด้านการบริหาร
จดัการ และมีคุณสมบติัตรงตามวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ราคาค่าจ้างตามสัญญา
ดงักล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร ลกัษณะ
งาน และค่าตอบแทนของพนักงานดงักล่าว ดังนั้ น 
ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
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3.2 รายการระหว่างกันของ SEAN 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. 2556 

รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาจ้างวิศกรที่ปรึกษา 
ระหว่าง SEAN กับ XPCL 

 รายไดค้่าบริหารโครงการ  
 ลูกหน้ีการคา้  (รายไดบ้ริหาร
โครงการ) 

 
 

 
 

43.98 
3.92 

 
 
 

 
 

3.96 
- 
 
 
 

 
 
มีการลงนามสัญญาระหว่าง SEAN กบั XPCL ภายใต้
สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริษัท (Owner Engineer 
Agreement) ในการท าหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบ
คุณภาพงานก่อสร้าง และงานทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกบั กฟผ. และ EDL เพื่อ
ควบคุมงานก่อสร้างให้เ ป็นไปตามข้อก าหนดและ
มาตรฐานภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงมีระยะเวลาของ
สัญญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จนส้ินสุดลงหลงัจาก
วนัเร่ิมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์เป็นเวลา 1 ปี และในปี 2557 
SEAN ไดย้กเลิกสัญญากบั XPCL และ XPCL ได้เขา้ท า
สัญญากบับริษทัแทน 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก SEAN เป็นผู ้มี
ประสบการณ์จากการบริหารและการก่อสร้าง
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า  น ้ า งึม 2 มาแล้ว  จึงน า
ความสามารถของบุคลากรดังกล่าวมาก่อให้เกิด
รายไดอ้ื่นๆแก่ SEAN นอกจากน้ี ราคาค่าตอบแทน
ดงักล่าวกเ็ป็นราคาที่สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นราคา
ที่ค  านวณจากจ านวนพนักงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการและขอบเขตของงาน และค่าตอบแทน
ของพนกังานดงักล่าว  
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3.2.2 รายการเช่าส านกังานระหวา่ง SEAN กบั CK 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การเช่าส านักงาน SEAN ในอาคาร
ของ CK 

  ค่าเช่าส านกังาน 
  เจา้หน้ีอื่น  (ค่าสาธารณูปโภค
ส านกังาน) 

 
 

2.26 
0.03 

 
 

0.28 
- 

 
 
SEAN ไดเ้ช่าพื้นท่ีส านกังานชั้น 20 ของอาคารวิริยะถาวร
จาก CK ส าหรับเป็นส านักงานในกรุงเทพฯโดยมีพื้นท่ี 
468.91 ตารางเมตร มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้ งแต่วันท่ี          
1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2559 โดยมีค่าเช่า
พื้ น ท่ี  75,025.60 บา ท ต่ อ เ ดื อ น  แ ละ ค่ า บ ริ ก า ร
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ  านวยความสะดวก 112,538.40 
บาทต่อเดือน  ทั้งน้ี CK และ SEAN ตกลงยกเลิกสัญญา
เม่ือส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2557 

 
 
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. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การส่งพนักงานจาก RATCH 
ปฏิบัติงานให้แก่ SEAN 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

 
 

2.31 
 

 
 

2.47 
 

 
 
เน่ืองจากในสัญญาระหว่างผูถ้ือหุน้ของ SEAN  ไดก้  าหนด
เง่ือนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบติังานในส่วน
งานวิศวกรรมและการเงินของ SEAN ส าหรับโครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้ า  น ้ า งึม 2 เพราะ  RATCH เ ป็นผู ้ มี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
โครงการไฟฟ้า ดงันั้น RATCH จึงไดท้  าสัญญากบั SEAN 
เพื่อส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานใน SEAN เพื่อบริหาร
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก  RATCH      
มีบุคลากรและมีความช านาญในด้านการบริหาร
จัดการโครงการไฟฟ้า นอกจากน้ี ราคาค่าจ้างตาม
สัญญาดังกล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร 
ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดงักล่าว 
ดงันั้น ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 
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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. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาบริการปรึกษางานปฏิบัติการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้า น ้างึม 2 ระหว่าง 
SEAN และ NN2 กับ RATCH 

 ค่าบริการปรึกษางานปฏิบติัการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

 
 
 
 

25.00 

 
 
 
 

25.00 

 
 
 
 
SEAN และ NN2 ได้ท  าสัญญาบริการปรึกษาการเดิน      
เคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั 
RATCH เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยก าหนดให ้
RATCH เป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ       
งานเกี่ยวกบัเอกสารของสัญญา แนะน าด้านเทคนิคและ
การก่อสร้าง การจัดซ้ืออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยตกลงช าระค่าบริการจ านวน  6.25 
ลา้นบาทต่อไตรมาส (หรือ 25 ลา้นบาทต่อปี) สัญญาจะ
ส้ินสุดเม่ือ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหมดอายุ หรือ Equity IRR 
ของ SEAN และ/หรือ NN2 มีค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 14 ต่อ
ปี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 

 
 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมเน่ืองจาก RATCH เป็น
บริษทัที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการ
ไฟฟ้า นอกจากน้ี การก าหนดค่าตอบแทนของสัญญา
ดงักล่าว ไดผ้่านการเจรจาต่อรองมาแลว้จากผูบ้ริหาร
ของ SEAN  และไดมี้มติอนุมติัโดย คณะกรรมการ 
และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของ SEAN แลว้ ดงันั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการ
พิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญาดงักล่าวได้ปฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น ณ ขณะที่มีการอนุมัติ
รายการ และการก าหนดราคาดงักล่าวเป็นที่ยอมรับ
ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
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3.2.5 รายการระหวา่ง NN2 กบั ราช-ลาว 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุง
โครงการไฟฟ้าพลังน ้าระยะยาว
ระหว่าง NN2 กับ ราช-ลาว 
(Operation & Maintenance) 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญาเดินเคร่ือง
และซ่อมบ ารุงโครงการไฟฟ้าพลงั
น ้า 
 ค่าจา้งงานซ่อมบ ารุงอื่น 

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

 
 
 

 
 
 
 

142.00 
 

-            
 

31.81 
 

0.58 

 
 
 
 

125.66 
 

0.70 
 

38.10 
 

0.89 

 
 
 
 
เม่ือวนัที่ 25 มิถุนายน 2552 NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาว่าจ้าง 
ราช-ลาว ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ RATCH และเป็นบริษทัที่
มีประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
ในการเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า 
โดยมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมการเดินเคร่ืองเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า งานบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
กังหันน ้ า ระบบควบคุมและอุปกรณ์ รวมถึงตัวเ ข่ือน 
อาคารโรงไฟฟ้า  อาคารและโครงสร้างทางชลศาสตร์ 
รวมถึงการบ ารุงรักษาอาคารที่ท  าการ บ้านพัก ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ และพื้นท่ีโดยรอบโครงการ และงาน
อื่นๆ นอกเหนือจากขอบเขตของงานตามสัญญาซ่ึง NN2 
อาจมีการตกลงเพิ่มเติมในภายหลงัตามความเหมาะสม 
สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาการให้บริการเร่ิมตั้ งแต่วันท่ี     
1 กรกฎาคม 2552 จนถึงวันท่ีส้ินสุดอายุสัมปทานของ

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  รายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมเน่ืองจาก ราช-ลาว เป็น
บริษัท ย่ อยขอ ง  RATCH ซ่ึ ง เ ป็ นบ ริษัทที่ มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการไฟฟ้า ใน
ส่วนของค่าตอบแทนตามสัญญา เน่ืองจากสัญญาการ
ใหบ้ริการในลกัษณะดงักล่าวมีขอบเขตการใหบ้ริการ
ที่มีลกัษณะเฉพาะจึงไม่สามารถเปรียบเทียบจากการ
ใชข้อ้มูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได ้อยา่งไรก็ตาม การ
ก าหนดค่าตอบแทนของสัญญาดงักล่าว ไดผ้่านการ
เจรจาต่อรองแลว้จากผูบ้ริหารของ SEAN และ NN2 
ประกอบกบัคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้ของ SEAN และ NN2 ไดพ้ิจารณาแลว้และเห็นว่า
ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้มีมติ
อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวไปแลว้ นอกจากน้ี 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

 
 

โครงการโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  (1) ช่วงก่อนด าเนินงาน 
เร่ิมตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2552 จนถึง 31 กรกฎาคม 2554 มี
ค่าตอบแทน 951,000 บาทต่อเดือน (2) ช่วงด าเนินการ
ก่อนบางส่วน ตั้ งแต่ 1 กันยายน 2554 จนถึง 31 ตุลาคม 
2554 มีค่าตอบแทน 7,740,000 บาทต่อเดือน และ (3) ช่วง
ด าเนินงาน 9,583,333 บาทต่อเดือน ทั้งน้ี อตัราค่าบริการ
ดงักล่าวจะมีการปรับข้ึนในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี เร่ิมตั้งแต่
วนัที่ 1 มกราคม 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี  อตัราการปรับ
เพิ่มดงักล่าวจะมีการทบทวนเม่ือ (1)  ทุกๆ การส้ินสุดรอบ
ระยะเวลา 5 ปี หรือ (2) ก่อนเร่ิมด าเนินการส่วนต่อขยาย
ของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 หรือ (3) เกิดเหตุการณ์
ผิดปกติภายใตส้ัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย 

ค่าตอบแทนที่ตอ้งจ่ายให ้ราช-ลาว เป็นที่ยอมรับของ 
EDL-Gen ซ่ึงเป็นตวัแทนของรัฐบาล สปป.ลาวและ
เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ าใน สปป.ลาว อีกทั้ง EDL-Gen ไม่ได้
เป็นคู่สัญญาตามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุ้นของ SEAN 
จึงสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระโดยไม่มีพนัธะใน
การปฏิบติัตามสัญญาระหว่างผูถ้ือหุ้นฉบบัดงักล่าว 
ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการ
พิจารณาค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวไดป้ฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติที่ควรจะเป็น  ณ  ขณะที่มีการอนุมัติ
รายการ  และการก าหนดราคาดงักล่าวเป็นที่ยอมรับ
ของผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเ ช่น      
ค่า Internet, ค่ารักษาส่ิงแวดล้อม และค่าเดินทาง 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเหมาะสม
เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายในการอ  านวยความสะดวกต่อ
การปฏิบติังานของพนักงานที่ประจ าอยู่ในโครงการ
และคิดตามขอบเขตงานและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่โครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้าระยะยาวระหว่าง NN2 
กับ ราช-ลาว 
(Major Maintenance) 

  ค่าบริการภายใตส้ัญญาซ่อม
บ ารุงรักษาใหญ่ 

 
 
 

61.81 

 
 
 

63.65 

 
 
 
NN2 ไดว้่าจ้าง ราช-ลาว ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ RATCH 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้า เพื่อเป็นผูใ้หบ้ริการงานซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่
ใหก้บัโครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 โดยสัญญาดงักล่าวมี
ขอบเขตการใหบ้ริการครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ 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
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  

 
 
 
เช่นเดียวกบัสัญญาเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้าระยะยาวระหว่าง NN2 กบั ราช-ลาว           
(Operation & Maintenance) 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

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
จะจ่ายค่าบริการให้กับ ราช-ลาว เป็นเงินประมาณ 460 
ล้านบาท โดยปรับเพิ่มทุกปีในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 แบ่งการช าระเงินเป็นราย
เดือน ยกเว้นในปีแรกจะช าระเป็นก้อนเดียวจ านวน 60 
ลา้นบาท หลงัจากนั้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 จะช าระ
เป็นรายเดือนๆ ละ 5.15 ลา้นบาท และในปี 2557 เดือนละ 
5.30 ลา้นบาท 
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3.2.6 รายการระหวา่ง NN2 กบั กฟผ. 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 
กับ กฟผ.  

     
 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า น ้ า งึม 2 
ระหว่าง SEAN และ กฟผ. ซ่ึงได้ลงนามเม่ือวันที่         
26 พฤษภาคม 2549 นั้น ไดถู้กโอนมาให้ NN2 ในวนัที่ 
27 ธนัวาคม 2550  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว มีอายุรวม 27 ปี โดยแบ่ง
การรับซ้ือไฟฟ้าออกเป็น 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 4,155.15 3,976.45 

ลูกหน้ีการคา้ 535.85 985.63 

 หน้ีสินระยะยาวอืน่ 122.74 146.57 

 ตน้ทุนขายไฟฟ้า ค่า Import 
Energy และ Liquidated 
Damage 

13.73 21.65 

   

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

 ค่าบริการภายใตส้ัญญา
บ ารุงรักษาใหญ่ 

 
 
 
 

 
2.92 

 
2.92 

 
 
 
 
 

2.13 
 

2.13 

 
 
 
 
 
NN2 ว่าจ้าง กฟผ. ในการซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่ สถานี
ไฟฟ้านาบง และสายส่ง 500,000 โวลต ์ช่วงสถานีไฟฟ้า
นาบงถึงจุดซ้ือขายไฟฟ้ากลางแม่น ้ าโขง โดยไดล้งนาม

 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก กฟผ. เป็น  
ผูมี้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของไทย 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 
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รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

 เจา้หน้ีการคา้   ในสัญญาดังกล่าวเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และมี
ระยะเวลาของสัญญา 5 ปี เร่ิมตั้ งแต่ 1 สิงหาคม 2555 
จนถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560   ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าว
ครอบคลุมถึงการบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบง (รวมถึง
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บบ ส่ งบ า ง ส่ ว นที่ โ ค ร งก า ร ไฟ ฟ้ า )              
งานตรวจสอบที่เกี่ยวขอ้งและบริการให้ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินกรณีมีเหตุขดัขอ้งและตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นโดย NN2 ช าระเงินค่าซ่อมบ ารุงให้กบัผูใ้ห้บริการ
ตามสัญญาบริการซ่อมบ ารุงตามที่ก  าหนดเป็นจ านวน
ทั้ งหมด 16,191,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปีเป็น
ระยะเวลา 5 ปีตามขอบเขตของงานในแต่ละปี  

อีกทั้ง การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นการเขา้
ท าสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัใน
การก าหนดราคาที่ชดัเจน 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ส าหรับ Maintenance 
Long Line Telephone และค่า
ปรับแต่ง metering system 

 ค่า Maintenance Long Line 
Telephone และค่าปรับแต่ง 
metering system 

 
 
 

0.96 

 
 
 

0.99 

 
 
 
เป็นรายการค่าใชจ่้ายส าหรับโทรศพัทค์ู่สายร่วมกบั 
กฟผ. จ านวน 2 คู่สาย ซ่ึงติดตั้งอยูใ่นหอ้งควบคุม
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า น ้างึม 2 เพื่อใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารกบัศูนยค์วบคุมระบบของ กฟผ. เป็นหลกั 
โดย กฟผ. เรียกเกบ็เงินค่าบ ารุงรักษาโทรศพัทด์งักล่าว

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก NN2 ตอ้งมี
การประสานงานกับ กฟผ. อย่างใกล้ชิด ในการ
เดินเคร่ืองโครงการไฟฟ้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของ
ไฟฟ้าให้มีความมัน่คงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง การเขา้ท า
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

จาก NN2 เป็นรายปี และนอกจากน้ี เป็นค่าใชจ่้ายค่า
ว่าจา้ง กฟผ. ในการปรับแต่ง metering system ใหมี้
ความเที่ยงตรงและแม่นย  าโดย กฟผ. จะท าหนา้ที่เป็น     
ผูป้รับแต่งอุปกรณ์และผูรั้บรองตรวจรับการปรับแต่งค่า
ในคราวเดียว และเรียกเกบ็เงินกบั NN2 เป็นรายปีใน
อตัรา 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า และ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 มีการต่อ
คู่สายเพิ่มเติม จ านวน 1 คู่สาย ซ่ึงเป็นประโยชน์ท าให้
การตดิต่อส่ือสารระหว่าง NN2 และ กฟผ. มีความ
สะดวกมากยิง่ข้ึน 

สัญญาดังกล่าวย ังเข้าข่ายเป็นการเข้าท าสัญญากับ
หน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนด
ราคาที่ชดัเจน 
 

ค่าจ้างงานซ่อมบ ารุงอ่ืนๆ 

 ค่าจา้งงานซ่อมบ ารุงอื่นๆ 
 เจา้หน้ีการคา้  

 
- 
- 

 
0.60 
0.15 

 

 
เป็นรายการค่าจา้งในการวา่จา้ง กฟผ. แกไ้ขจุดร้อนบน
สายส่งและการตรวจสอบคุณภาพน ้ามนัหมอ้แปลง
ไฟฟ้าประจ าปี เน่ืองจาก กฟผ. เป็นผูเ้ช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ดา้นเทคนิคของโครงการไฟฟ้า ทั้งน้ี NN2 
ไดจ่้ายช าระคร้ังเดียวและไม่มีการท าสัญญาต่อเน่ือง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเขา้ท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก NN2 ตอ้งมี
การประสานงานกบั กฟผ. อยา่งใกลชิ้ด และ กฟผ. เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ดา้นเทคนิคของ
โครงการไฟฟ้าและการจ่ายส่งไฟฟ้า จึงเหมาะสมที่จะ
จา้ง กฟผ. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยของ
อุปกรณ์ และอตัราค่าจา้งเป็นราคาที่เหมาะสมซ่ึง
ค านวณจากขอบเขตงานที่ปฏิบติัจริง 
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3.2.7 รายการระหวา่ง NN2 กบั GOL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

ค่าตอบแทนสัมปทาน  
(Royalty Fee)  

 ค่าตอบแทนสัมปทาน 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

139.80 
 

77.62 

 
 

135.42 
 

79.45 

 
 
ภายใต้สัญญาสัมปทาน  NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทน
สัมปทาน ตามอตัราที่ก  าหนดใหแ้ก่ GOL :- 
- หกเดือนก่อน IOD ไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน 
และในช่วงสองปีหลงัจากนั้นจนถึง COD (ระยะเวลา 30 
เดือน (2 ½ ปี) ร้อยละ 3.4 ของรายไดจ้ากการด าเนินการ 

- ช่วงที่ 1 (จาก COD จนครบปีที่ 8 นับจาก COD) เท่ากบั 
ร้อยละ 3.4 ของรายไดจ้ากการด าเนินการต่อปี 

- ช่วงที่ 2 (จากต้นปีถัดจากระยะเวลาจ่ายค่าตอบแทน
สัมปทานช่วงที่ 1 จนครบ 6 ปี) เท่ากบัร้อยละ 3.5 ของ
รายไดจ้ากการด าเนินการต่อปี 

- ช่วงที่ 3 (จากตน้ปีถดัจากช่วงที่ จนครบ 2 ปี) ร้อยละ 7.5 
ของรายไดจ้ากการด าเนินการต่อปี 

- ช่วงที่ 4 (จากตน้ปีถดัจากช่วงที่ 3 และส้ินสุดเม่ือครบปี
ที่ 25 นับจาก COD) ร้อยละ 13.5 ของรายไดจ้ากการ
ด าเนินการต่อปี 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเขา้ท า
สัญญาสัมปทานดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 
การเข้าท าสัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าท าสัญญากับ
ภาครัฐของสปป.ลาวซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
ก าหนดราคาที่ชดัเจน  
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3.2.8 รายการระหวา่ง NN2 กบั EDL 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค.  2557 

สัญญาให้บริการด้านปฏิบัติการ
บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและ
ระบบส่งไฟฟ้า ระหว่าง NN2 กับ 
EDL 

 ค่าบริการภายใตส้ัญญา
ด าเนินการใหบ้ริการดา้น
ปฏิบติัการและบ ารุงรักษา
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและ
ระบบสายส่งไฟฟ้า 
 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 

17.14 
 
 
 
 
 

1.52  

 
 
 
 

18.22 
 
 
 
 
 

1.54 
 

 
 
 
 
NN2 ว่าจา้ง EDL ในการใหบ้ริการงานดา้นปฏิบติัการและ
บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและระบบส่งไฟฟ้าจาก
โครงการไปยงัจุดส่งมอบไฟฟ้า ไดแ้ก่ สายส่งไฟฟ้า 230 
กิโลโวลตจ์ากโครงการถึงสถานีไฟฟ้านาบง และสายส่ง
ไฟฟ้า  500  กิโลโวลตจ์ากสถานีไฟฟ้านาบงมายงัจุดขาย
ไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น ้าโขง 
โดยทั้งสองไดล้งนามในสัญญาใหบ้ริการดา้นปฏิบติัการ
และบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและระบบส่งไฟฟ้า เม่ือ
วนัที่ 15 มกราคม 2553 และมีระยะเวลาของสัญญาเร่ิม
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงวนัท่ีเหตุการณ์ใดดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
แลว้แต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน (1) วนัท่ีส้ินสุดอายุ
สัมปทานตามสัญญาสัมปทาน และ (2) วนัที่ EDL 

 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก EDL เป็น
ผูมี้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบสายส่งไฟฟ้าของ
สปป.ลาว อีกทั้ง การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวยงัเขา้ข่าย
เป็นการเขา้ท าสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐของสปป.
ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการก าหนดราคาที่
ชดัเจน 

   ไดรั้บมอบสถานีไฟฟ้านาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า 500 
กิโลโวลต ์
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค.  2557 

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
ปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้านาบงและระบบ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค.  2557 

ส่งไฟฟ้า โดยการปรับลดขอบเขตการใหบ้ริการดา้นการ
ปฏิบัติการควบคุมทางไกล จากศูนย์ควบคุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
สภาพการสั่งการของศูนยค์วบคุมระบบแห่งชาติของ 
กฟผ.ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้อตัราค่าบริการลดลงเป็น 
45,589 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2555 เป็นตน้ไป ส าหรับขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขอื่นยงัคง
เป็นไปตามสัญญาเดิม 

การส่งพนักงานจาก EDL ปฏิบัติงาน
ให้แก่ NN2 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

 
 

1.55 

 
 

0.80 

 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ NN2 เม่ือวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมติัแต่งตั้งพนกังานจาก EDL ซ่ึง
ถูกส่งมาปฏิบติังานให้แก่ NN2 จ านวน 1 ราย โดยเขา้มา
ด ารงต าแหน่ง Assistant Managing Director ภายใตฝ่้าย
บ ารุงรักษา ท าหน้าที่ดูแลงานดา้นสถานีไฟฟ้านาบงและ
ระบบสายส่งของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2553 โดย NN2 จ่ายค่าบริการ
ประจ าเดือนให้กบั EDL ตามจ านวนที่ไดต้กลงกนั ต่อมา
เม่ือวนัที่ 4 มกราคม 2554 EDL ไดมี้หนังสือแจ้งค่าบริการ

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก  EDL มี
บุคลากรและมีความช านาญในดา้นการบริหารจดัการ
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าและสายส่งใน สปป.ลาว 
นอกจากน้ี ราคาค่าจา้งตามสัญญาดงักล่าวยงัค  านวณ
มา จ า ก  จ า น วนบุ คล า กร  ลั กษณะง าน  แล ะ
ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว ดังนั้ น  ราคา
ดงักล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค.  2557 

ในการส่งพนักงานมาท างานที่ NN2 ในอัตราเดือนละ 
3,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 
2553 และจ่ายเขา้บัญชีของ EDL นอกจากน้ี NN2 ต้อง
จัดหาส่ิงอ  านวยความสะดวกตามกฎระเบียบของ NN2 
ใหก้บัพนกังานของ EDL 
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3.3  รายการระหว่างกันของ BIC กับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง  

    3.3.1  รายการระหว่าง BIC กบั CK  

รายการ 
ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2556 

รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การจ้างบริหารระหว่าง BIC    กับ 
CK 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 
 

2.04 
0.18 

 

 
 

1.64 
- 

 
 
BIC มีความประสงค์ที่จะว่าจ้างผูบ้ริหารที่มีความรู้และ
ความช านาญเกี่ยวกับธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration และเห็นว่า ผู ้บ ริหารของ  CK มี
ประสบการณ์ในการท างานในงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้ น 
BIC จึงเขา้ท าสัญญาจา้งบริหารกบั CK ส าหรับบุคลากร 
1 ราย ในปี 2555 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย BIC ตกลงที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั CK ในมูลค่า 146,000 บาทต่อเดือน 
ในปี 2556 และ 2557 BIC ไดท้  าสัญญาต่อกบั CK เพื่อ
จ้างบริหาร มีอายุสัญญา 1 ปี นับจากวันลงนาม โดย
ค่าตอบแทนเป็นมูลค่า 170,000 บาท และ 164,000 บาท 
ต่อเดือน ตามล าดบั โดยยกเลิกสัญญาเม่ือ ตุลาคม 2557 
 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก BIC ตอ้งมี
ผูท้ี่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัธุรกิจดงักล่าวจึงได้
จา้ง CK ซ่ึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ราคาค่าจา้งตาม
สัญญาดังกล่ าวย ังค  านวณมาจากจ านวนบุคลากร 
ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว 
ดงันั้น ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การเช่าส านักงาน BIC ในอาคารของ 
CK 

 ค่าเช่าส านกังาน 
 

 
 

0.70 
 

 
 

0.62 
 

 
 
BIC ไดเ้ช่าพื้นท่ีส านกังานชั้น 17 ของอาคารวิริยะถาวร
จาก CK โดยมีพื้นท่ี 140.91 ตารางเมตรมีการต่ออายุ
สัญญาเช่าทุก 3 ปี สัญญาปัจจุบนัเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี             
17 ตุลาคม 2557 ถึงวนัที่ 16 ตุลาคม 2560 ค่าเช่าพื้นท่ี 
20,854.60 บาทต่อเดือน และค่าบริการ 31,282.02 บาท
ต่อเดือน 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นท่ี
เพื่ อ ใช้ เ ป็นพื้ น ท่ีส านักงานของ  BIC มีคว า ม
สมเหตุสมผลและราคาค่าเช่าดงักล่าวมีความเหมาะสม
เพราะเป็นอตัราค่าเช่าพื้นท่ีท่ี CK ใหเ้ช่ากบัลูกคา้ทัว่ไป
ในอาคารวิริยะถาวร 
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 3.3.2 รายการระหวา่ง BIC กบั BLDC  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

BIC เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอินจาก BLDC เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 ค่าเช่าพื้นท่ี 

 
 
 

1.04 
  

 
 
 

0.91 
  

 
 
 
BIC ไดท้  าเอกสารเช่าที่ดินจาก BLDC เพื่อใชป้ระโยชน์ 
ในดา้นต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1 . ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้าง 
ขยาย ใช้งาน การบริการรักษาและซ่อมบ ารุงระบบท่อ
(แนวท่อก๊าซธรรมชาติ)  ตั้งแต่ระยะเวลา  1 มกราคม 
2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559  ที่อตัราค่าเช่า 211,470 บาท
ต่อปี  
2. ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี (ปักเสาไฟฟ้า 115 kv., 22 kv.  6-
0-62.25 ไร่  และ วางท่อไอน ้ า 0-0-50.25 ไร่) ระยะเวลา 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ที่อตัรา 
ค่าเช่า  703,494 บาทต่อปี 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากการเช่า
ที่ ดิน เ ป็นการเข้าท ารายการเพื่อให้ได้มา ซ่ึงก๊ าซ
ธรรมชาติซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัเพื่อใชใ้นโรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration ของ BIC รวมถึงเพื่อใหไ้ดแ้นวเสาไฟฟ้า
และแนวท่อไอน ้ าเพื่อขายไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีผลิตได้
ให้กบัลูกคา้ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ
ราคาค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสมเน่ืองจากเป็นอตัราปกติ
ที่ BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
ลกัษณะเดียวกนั  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ 
BLDC 

 ค่าใชจ่้ายบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริการ 
 

 
 

- 
- 
 

 
 

1.68 
0.30 

 
 
BIC ตกลงว่าจ้างให้ BLDC เป็นผูจ้ัดหาบุคลากรเข้า
ด  าเนินการบริหารงานใน BIC  1 ราย  ส าหรับโครงการ 
SPP ระบบ Cogeneration ขนาด120 เมกะวตัต ์โดยตกลง
ก าหนดระยะเวลานับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557  ถึง    
31 ธนัวาคม 2557 ค่าจา้งตามสัญญา  เป็นจ านวน140,000 
บาทต่อเดือน ซ่ึงราคาดังกล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ไดร้วมภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง
กบังานตามสัญญาน้ีแลว้ 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก BLDC มีบุคลากรและมี
ความช านาญในดา้นการบริหารจดัการ และมีคุณสมบติั
ตรงตามวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจของ BIC ได ้
นอกจากน้ี ราคาค่าตอบแทนส าหรับบริการตามสัญญา
ดงักล่าวยงัค  านวณมาจาก จ านวนบุคลากร ลกัษณะงาน 
ดงันั้น ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล  ใน
การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีการเจรจาต่อรองเป็นไป
ตามเ ง่ือนไขกา รค้าทั่ว ไป  และ ไ ม่ มีการถ่ า ย เ ท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ 
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 3.3.3 รายการระหวา่ง BIC กบั ปตท. 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

BIC มีสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับ 
ปตท. 

 ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

942.88  
326.95 

 
 

1,979.14 
173.64 

 
 
BIC ได้ท  าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. เม่ือวนัที่   
18 มีนาคม 2554 โดยสัญญาดงักล่าวเป็นรูปแบบสัญญา
ตามปกติส าหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ SPP โดย
ในสัญญาก าหนดวันเ ร่ิมใช้ก๊าซเพื่อการค้าในวันท่ี 1 
มิถุนายน 2556 และมีอายสุัญญา 25 ปีจากวนัท่ีเร่ิมใชก้๊าซ
เพื่อการคา้ มีจ านวนซ้ือต่อวนัเท่ากบั 18.83 ลา้นลูกบาศก์
ฟุตต่อวนัและใชก้๊าซไดสู้งสุดไม่เกินวนัละ 21.55 ลา้น
ลูกบาศกฟ์ุต นอกจากน้ี สัญญาระบุให้ซ้ือก๊าซจาก ปตท. 
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปี ค  านวณจาก
สูตรที่ระบุในสัญญา  โดยราคาก๊าซจะเป็นราคาเน้ือก๊าซ
และอตัราค่าผ่านท่อตามสูตรที่ระบุในสัญญา 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่
เหมาะสมเน่ืองจากเป็นการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเพื่อ
การด าเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่เหมาะสม
และสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตามแบบสัญญาซ้ือ
ขายก๊าซธรรมชาติส าหรับโครงการ SPP ที่ ปตท. ใช้
ส าหรับลูกคา้ SPP รายอื่นๆทัว่ไปและมีอตัราค่าก๊าซท่ี
มีสูตรการค านวณค่าก๊าซอยา่งชดัเจน 
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3.3.4 รายการระหวา่ง BIC กบั TTW  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 2556 
รอบบัญชีส้ินสุด 
31 ธ.ค. 2557 

สัญญาซ้ือขายน ้าประปา ระหว่าง 
BIC กับ TTW 

 ค่าน ้าดิบ 
 ค่าบ าบดัน ้าเสีย 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 
 

6.65 
0.67 

- 

 
 

25.05 
1.56 
4.86 

 

 
 
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 บาทต่อลูกบาศก์เมตร(ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และในช่วงระยะเวลาระหว่าง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะช าระค่าบ าบัดน ้ าเสียในปริมาณ   
ร้อยละ 80 ของปริมาณการใชน้ ้าประปา ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่เปิดด าเนินการ ช าระค่าบ าบดัน ้ าเสียในปริมาณร้อย
ละ 20 ของปริมาณการใชน้ ้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 2557 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับงวดส้ินสุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีที่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบงบการเงินดงักล่าวแลว้และไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่า  งบการเงินน้ีแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีน าเสนอประกอบด้วย ผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี               
31 ธนัวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

บาท % บาท % บาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 572,833,322  1.27  1,791,473,304 3.55  1,830,132,583 3.71 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 295,264,210  0.65  464,831,748 0.92  516,133,527 1.05 

เงินลงทุนชัว่คราว        20,335,951  0.05  64,348,124 0.13  235,048,767 0.48 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 953,363,063  2.11  1,002,307,606 1.99  1,483,177,493 3.01 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ - - 20,397,163 0.04 44,947,155 0.09 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        45,970,239  0.10  158,659,539 0.31  53,309,293 0.11 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,887,766,785  4.18  3,502,017,484 6.94  4,162,748,818 8.44 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน                                                                      

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 1,245,832,048  2.76  1,360,617,411 2.70  1,194,900,016 2.42 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,008,332,517  2.23  219,147,179 0.43  235,817,892 0.48 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
–  ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
5,299,218,426 

 
11.74  

 
5,494,228,856 

 
10.88  

 
5,251,881,839 

 
10.65 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 – ส่วนของผูไ้ม่มีอ  านาจควบคุมบริษทั 

    
6,922,338,646  

                   
15.33  

 
6,878,902,004 

           
13.63  

 
6,599,965,198 

           
13.38 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง 342,717,965  0.76  366,650,526 0.73  464,900,336 0.94 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 27,525,851,467  60.96  26,458,463,976 52.41  25,385,664,684 51.46  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 918,680,875  2.03  5,993,207,108 11.87  5,830,294,634 11.82  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน          3,138,646  0.01  208,277,334 0.41  201,177,454 0.41  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 43,266,110,590  95.82  46,979,494,394 93.06  45,164,602,053 91.56  

รวมสินทรัพย์ 45,153,877,375  100.00  50,481,511,878 100.00  49,327,350,871 100.00  
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

บาท % บาท % บาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีสิ้นหมุนเวียน             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 205,573,108  0.46  674,111,183  1.34  427,731,675 0.87 
หน้ีสินตามสัญญาการเช่าท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี          4,289,310  0.01  4,867,485  0.01  6,124,535 0.01  
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,829,248,307  4.05  60,000,000  0.12  71,333,690 0.14 
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  

      
1,671,794,820 

            
3.39  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย          1,219,086  0.00  626,153  0.00  228,383 0.00  
เงินประกนัผลงาน          3,640,699  0.01  4,544,373  0.01  2,361,526 0.00 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน          6,275,503  0.01  50,610,445  0.10  41,564,075 0.08  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,474,749,253  7.70  2,508,364,719  4.97  2,221,138,704  4.50 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
หน้ีสินตามสัญญาการเช่าทางเงิน - สุทธิท่ีถึงก  าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

        
13,200,917  

                     
0.03  

 
9,830,195 

            
0.02  

 
3,705,659 

            
0.01 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากท่ีถึง
ก  าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี 

 
19,297,925,715  

 
42.74  

 
22,420,476,393 

           
44.41  

 
20,821,320,392 

           
42.21  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - - - 20,207,730 0.04 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน          1,628,709  0.00  6,477,690 0.01  10,829,805 0.02 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั        93,611,705  0.21  122,743,625 0.24  146,570,112 0.30  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 19,406,367,046  42.98  22,559,527,903  44.69  21,002,633,698 42.58 

รวมหนีสิ้น 22,881,116,299  50.67  25,067,892,622  49.66  23,223,772,402 47.08 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน   9,200,000,000  20.37  5,500,000,000 10.90  5,500,000,000 11.15  
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 9,200,000,000  20.37  5,500,000,000 10.90  5,500,000,000 11.15 
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้                         -    -    5,966,908,660 11.82  5,796,908,660 11.75 
ก  าไรสะสม            
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย                         -    -     -    10,280,115 0.02    
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร        16,185,486  0.04  235,069,281 0.47  866,605,141 1.76 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้          3,366,523  0.01  (112,192,854)  (0.22) (125,668,901) (0.25) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,219,552,009  20.42  11,589,785,087  22.96  12,048,125,015 24.42 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 13,053,209,067  28.91  13,823,834,169 27.38  14,055,453,454 28.49 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,272,761,076  49.33  25,413,619,256  50.34  26,103,578,469 52.92 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,153,877,375  100.00 50,481,511,878  100.00  49,327,350,871 100.00  
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 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

บาท % บาท % บาท % 

รายไดจ้ากการขาย       
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 2,467,315,797      95.70  5,456,624,340      96.86  6,829,958,493 97.19 
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 45,146,856       1.75  111,648,960       1.98  112,183,680 1.60 
รายไดค่้าบริหารโครงการ 29,836,773       1.16  44,048,130       0.78  56,856,445 0.81 
รายไดอ่ื้น            
   ดอกเบ้ียรับ 5,079,851       0.20  16,212,277       0.29  24,329,941 0.35 
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 30,484,173       1.18           2,680,881       0.05  - - 
   อ่ืนๆ 208,927       0.01           2,211,644       0.04  4,037,127 0.06 

รวมรายได้ 2,578,072,377    100.00  5,633,426,232    100.00  7,027,365,686   100.00  

ตน้ทุนขาย            
   ตน้ทุนขายไฟฟ้า 1,118,743,002      43.39  2,786,448,353      49.46  4,021,671,507 57.23 
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 322,457,837      12.51  508,090,538       9.02  521,283,824 7.42 
ตน้ทุนการบริหารโครงการ - - - - 68,507,848 0.97 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 195,976,053       7.60  409,830,054       7.27  344,470,312 4.90 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - - - 4,739,447 0.07 

รวมค่าใช้จ่าย 1,637,176,892      63.50  3,704,368,945      65.76  4,960,672,938 70.59 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

     
940,895,485      36.50  

   
1,929,057,287      34.24  2,066,692,748 29.41 

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 108,494,623  4.21  15,734,753       0.28  34,670,713 0.49 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,049,390,108      40.70  1,944,792,040      34.52  2,101,363,461 29.90 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (935,374,204)  (36.28) (1,340,295,662)   (23.79) (1,218,970,712) (17.35) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 114,015,904       4.42  604,496,378      10.73  882,392,749 12.56 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้  (1,955,371)     (0.08)  (1,887,392)     (0.03) (243,731) (0.00) 

ก าไรส าหรับงวด 112,060,533       4.35  602,608,986      10.70  882,149,018 12.55 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่:         
ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - -             148,616       0.00  1,857,991 0.03 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด - -  (275,495,220)     (4.89) (25,443,480) (0.36) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด  -  -   (275,346,604)     (4.89) (23,585,489) (0.34) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  112,060,533       4.35  327,262,382       5.81  858,563,529 12.22 

การแบ่งปันก าไร           
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 55,016,440       2.13  218,883,795       3.89  471,815,975 6.71 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 57,044,093       2.21  383,725,191       6.81  410,333,043 5.84 
การแบ่งปันก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม            
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 55,016,440       2.13  103,324,418       1.83  458,339,928 6.52 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 57,044,093       2.21  223,937,964       3.98  400,223,601 5.70 
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 งบกระแสเงินสด 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       
ก  าไรกอ่นภาษี        114,015,904         604,496,378  882,392,749 
รายการปรับกระทบยอดก  าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)        
   จากกจิกรรมด าเนินงาน       
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย        750,309,040       1,241,202,575  1,336,889,493 
   ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (108,494,623)        (15,734,753) (34,670,713) 
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์                (9,596)             (999,999) (2,653,914) 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริง        (13,742,877)          26,161,144  29,139,783 
   ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย            1,230,997             3,233,424  8,883,963 
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย        322,457,837         508,090,537  521,283,824 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย        925,047,980       1,331,228,476  1,202,670,621 
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั)             (196,726)            4,345,790  4,331,831 
ก  าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน      1,990,617,936       3,702,023,572  3,948,267,637 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง       
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน            3,097,134         (51,920,010) (484,175,638) 
   อะไหล่และวสัดุคงเหลือ - (10,903,097) (24,549,992) 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน          82,298,116  (15,292,700) 105,653,698 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน            1,363,573           (3,754,529) (5,174,092) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)       
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน          35,042,870         411,931,650  (223,321,527) 
   เงินประกนัผลงาน          (3,212,938)              903,673  (2,182,847) 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน            3,958,354           40,120,621  (8,893,784) 
   หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั          13,091,624           21,383,437  14,156,690 
เงินสดสุทธิจากในกจิกรรมด าเนินงาน      2,126,256,669       4,094,492,617  3,319,780,145 
   จ่ายดอกเบ้ีย        (99,562,044)       (111,127,797) (55,098,821) 
   จ่ายภาษีเงินได ้          (2,410,054)          (2,586,013) (1,059,732) 
เงินสดสุทธิจาก ในกจิกรรมด าเนินงาน      2,024,284,571       3,980,778,807  3,263,621,592 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้นเพ่ิมข้ึน       (751,548,562)       (161,979,236) (55,756,562) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง       (296,021,595)        (87,494,534) 153,744,266 
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน         (20,335,951)        (43,863,558) (168,842,651) 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน       (220,225,000)                      -                         -    
เงินสดสุทธิจ่ายซ้ือบริษทัย่อย     (2,367,023,338)       (412,236,911) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน    (4,171,049,032) -  -  
ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้างเพ่ิมข้ึน       (127,111,560)        (13,983,882) (91,704,166) 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพ่ิมข้ึน       (267,849,650)          (5,579,201) - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง         245,335,216     (1,106,115,761) (88,668,320) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์                16,920             1,000,000  4,699,650 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - - 18,000,000 
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ -  -  -  
   ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง          (3,478,651)        (94,903,662)        (1,198,406) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ    (7,979,291,203)    (1,925,156,745) (229,726,189) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน      1,259,248,307         643,866,386  1,181,333,690 
ช าระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    (2,700,000,000)    (1,913,114,694) (1,170,000,000) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง       (312,753,587)       (234,055,675) (1,649,636,850) 
จ่ายค่าธรรมเนียมขยายเวลาช าระคืนเงินกูแ้ละจากการปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ีย                      -          - (28,449,795) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัลดลง                      -          (250,000,000) - 
เงินสดจ่ายจากการลดทุนเรือนหุน้                      -       (6,133,300,000) - 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน      9,100,000,000       8,400,208,660  - 
จ่ายดอกเบ้ีย       (825,967,863)    (1,209,920,080) (1,149,536,152) 
จ่ายค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้              178,322           (1,250,000) - 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -        (152,660,026) (168,604,316) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน      6,520,705,179        (850,225,429) (2,984,893,423) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด          (2,373,157)          13,243,349  (10,342,701) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ        563,325,390       1,218,639,982  38,659,279 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี            9,507,932         572,833,322  1,791,473,304 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี        572,833,322       1,791,473,304  1,830,132,583 
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รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก  าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก  าไรขั้นตน้ (%) 55.47 49.96 42.07 
อตัราก  าไรจากการด าเนินงาน (%) 41.28 34.65 30.02 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก  าไร (%) 192.90 204.69 155.31 
EBITDA Margin (%) 82.32 65.57 56.34 
อตัราก  าไรสุทธิ (%) 4.35 10.70 12.55 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 1.00 2.53 3.42 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 0.43 1.26 1.77 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 5.99 5.99 6.88 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.10  0.12  0.14 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.03  0.99  0.89 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 2.30  3.10  2.76 
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (CKP) 

754.5 MW 

พลงัน า้ 

615 MW 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอน
เนอร์จี จ  ากดั (SEAN) 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 
จ ากดั (NN2)  

615 MW 

ระบบ Cogeneration 

117.5 MW 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ากดั (BIC) 

117.5 MW 

พลงัแสงอาทติย์ 

22 MW 

บริษทั บางเขนชยั 
จ  ากดั (BKC)  

8 MW 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 
จ  ากดั (CRS)  

8 MW 

บริษทั นครราชสีมา 
โซล่าร์ จ  ากดั (NRS)  

6 MW 

56% 

75% 

100% 30% 65% 30% 

14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
14.1 ภาพรวม 

14.1.1 ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ในปัจจุบนับริษทัถือหุน้ใน 5 บริษทั ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลงังาน 3 ประเภท ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า จ  านวน 1 บริษทั คือ บริษทั เซาทอ์ีสท ์ เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ ากดั (SEAN) โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration จ  านวน 1 บริษทั คือ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จ  ากดั (BIC) และโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ จ านวน 3 บริษทั คือ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
(BKC)  บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั (CRS) และ บริษทั นครราชสีมา  โซล่าร์ จ  ากดั (NRS)   

 
 
 

 
 

 

 
 
 

จากงบการเงินรวมของบริษทัในปี 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 7,027.37 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากปีก่อนหนา้ 1,393.94 ลา้นบาท โดยมีรายไดห้ลกัคือรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ าจ านวน 6,942.14 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.79 ของรายไดร้วม แบ่งเป็นรายไดจ้ากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 3,976.45 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 2,803.12 ลา้นบาท และรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย  ์162.57 ลา้นบาท ในขณะที่ปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 5,633.43 ลา้นบาท 
โดยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ าจ านวน  5,568.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของรายไดร้วม 
แบ่งเป็นรายได้จากโครงการไฟฟ้าพลังน ้ า 4,115.15 ล้านบาท รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ 
Cogeneration 1,292.79 ลา้นบาท และรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์160.33 ลา้นบาท 

บริษทัมีตน้ทุนขายในปี 2557 จ านวน 4,021.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 ของรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าและไอน ้า ส่งผลให้มีก  าไรขั้นตน้ 2,920.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 42.07 ในขณะที่ตน้ทุนขายในปี 
2556 มีจ านวน 2,786.45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ส่งผลให้มีก  าไรขั้นตน้ 
2,781.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.96 ในปี 2556  
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ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก  าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 471.82 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากปีก่อนหนา้ 252.94 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 115.56 

14.1.2  เหตุการณ์ส าคญัในปี 2557 
- ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดเ้พิ่มหน่วยงานบริหารโครงการเพื่อใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ี

เกี่ยวขอ้งกนัทั้งดา้นเทคนิคและดา้นบริหาร โดยปัจจุบนัไดท้  าสัญญาใหบ้ริการกบั NN2 BIC BKC และบริษทั 
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) 

- เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัน าส่วนเกินมูลค่าหุน้
สามญัจ านวน 170 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

- เม่ือวนัที่ 14 กรกฏาคม 2557 บริษทัร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงกบั บริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จ ากดั      
เพื่อร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ขนาดก าลงัการผลิตโครงการละ 120 เมกะวตัต์ 
จ  านวน 2 โครงการ รวมก าลงัการผลิต 240 เมกะวตัต ์ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) 

- ในเดือนกนัยายน 2557  BIC ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเพิ่มเติมกบัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ในส่วนของก าลงัการผลิตไฟฟ้าที่ยงัเหลืออยู ่5.5 เมกะวตัต์  

- เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2557 BIC ไดล้งนามในสัญญาว่าจา้ง บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (BIC-2) โดยมีมูลค่าสัญญาไม่
เกิน 4,310.15 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัที่ 28 ตุลาคม 2557 
และ BIC ไดล้งนามในสัญญาเงินกูส้ าหรับ BIC-2 เม่ือวนัที่ 25 ธนัวาคม 2557 โดยมีวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 
4,005.00 ลา้นบาท 
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14.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2557 2556 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า       6,942.14        5,568.27  1,373.87         24.67  

รายไดค่้าบริหารโครงการ            56.86             44.05  12.81         29.08  

รายไดอ่ื้น            28.37             21.10  7.27         34.41  

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      (4,960.67)      (3,704.37)  (1,256.30)        33.91  

ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            34.67             15.73  18.94       120.34  

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี       2,101.36        1,944.79  156.57          8.05  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1,218.97)      (1,340.30) 121.33         (9.05) 

ภาษีเงินได ้            (0.24)            (1.89) 1.65        (87.09) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด          882.15           602.61  279.54         46.39  

- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ          471.82           218.88  252.94       115.56  

- ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัย่อย 

          
410.33  

         
 383.73  

 
26.60  

      
  6.93  

 
14.2.1 รายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการขายไฟฟ้า ซ่ึง
ประกอบดว้ยไฟฟ้าจากพลงัน ้า ไฟฟ้าระบบ Cogeneration และไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์(2) รายไดจ้าก
การขายไอน ้า (3) รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการ และ (4) รายไดอ้ื่น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 

รายได้ตามงบการเงินรวม 

2557 2556 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 6,862.07 97.65  5,547.67 98.48   1,314.40  23.69  
รายไดจ้ากการขายไอน ้า 80.07 1.14  20.61            0.37        59.46  288.55  
รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการ 56.86 0.81  44.05            0.78        12.81  29.08  
รายไดอ่ื้น 28.37 0.40  21.1            0.37         7.27  34.41  

รวมรายได้ทั้งหมด 7,027.37 100.00  5,633.43 100.00   1,393.94  24.74  
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(1) รายได้จากการขายไฟฟ้า 

  
ปริมาณไฟฟ้าขาย เปลีย่นแปลง รายได้จากการขายไฟฟ้า เปลีย่นแปลง 

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

  2557 2556 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 2557 2556 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

พลงัน ้า 2,321.37  2,559.80          (238.43)  (9.31)   3,976.45  4,115.15  (138.70)  (3.37) 
ระบบ Cogeneration 760.73  365.07  395.66  108.38    2,723.05  1,272.19 1,450.86 114.04  

พลงัแสงอาทิตย ์ 14.08  14.01              0.07             0.47       162.57  160.33 2.24 1.40  

รวม 3,096.18  2,938.88           157.30             5.35    6,862.07  5,547.67 1,314.40 23.69  
 

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 6,862.07 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 97.65 
ของรายไดร้วม โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2556 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 5,547.67 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้าก
การขายไฟฟ้าจ านวน 1,314.40 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.69 มีสาเหตุมาจาก 

 การรับรู้รายได้ของ BIC เต็มปีในปี 2557 เทียบกับการรับรู้รายได้เพียงหกเดือนในปี 2556 
โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC-1) ไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 
มิถุนายน 2556 โดยเป็นการขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 90 เมกะวตัตแ์ละส่วนที่
เหลือขายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ส าหรับในปี 2557 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าของ BIC เตม็ปี จ านวน 2,723.05 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39.68 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 1,450.86 บาท หรือร้อยละ 114.04 โดยในปี 2556 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ 
BIC ส าหรับระยะเวลาหกเดือน จ านวน 1,272.19  ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 22.93 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
ทั้งหมด นอกจากนั้น BIC ไดป้รับปรุงประสิทธิภาพในการเดินเคร่ืองอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งไดเ้จรจากบัลูกคา้ใน
นิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายไฟฟ้าเพิ่มเติม ส่งผลใหร้ายไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนในระหว่างปีอีกดว้ย  

 ปริมาณน ้าที่ไหลเข้าสู่เข่ือนน ้างึม 2 ในปี 2557 น้อยลงเม่ือเทียบกับปี 2556 
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กราฟดา้นบนแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ขายได ้ และระดบัน ้าในอ่างเกบ็น ้า เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และปี 2556
โดยในปี 2557 NN2 สามารถผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกว่าปี 2556 เน่ืองจากมีปริมาณน ้าท่ีไหลผ่านบริเวณอ่างเกบ็น ้า
ลดลงจากปีก่อน ในปี 2557 มีปริมาณน ้าไหลผ่านตวัเขื่อนในปริมาณ 6,342 ลา้นลูกบาศกเ์มตร เทียบกบัปีก่อน
หนา้ ซ่ึงมีปริมาณ 7,029 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ประกอบกบัในปี 2557 ฤดูฝนมาล่าชา้และไม่มีพายพุาดผ่านบริเวณ
เหนือเขื่อนในช่วงฤดูมรสุม อยา่งไรกต็าม เน่ืองจาก NN2 มีบญัชีส ารองไฟฟ้าหลกั (PE Account)1 ซ่ึงยกยอดมา
จากปีก่อนหนา้ ท าให ้ NN2 สามารถบรรลุเป้าหมายตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าไดใ้นส่วนของไฟฟ้าหลกั (Primary 
Energy หรือ PE) คือ 2,218 ลา้นหน่วย แต่ส าหรับไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ SE) นั้น NN2 มีบญัชีส ารอง
ไฟฟ้ารอง (SE Account) ไม่เพียงพอเพื่อบรรลุเป้าหมายตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าไดจึ้งสามารถขายไดเ้พียง 15.61 
ลา้นหน่วยเท่านั้น นอกจากนั้น ในช่วงเดือนกนัยายนและตุลาคมทีมี่ปริมาณฝนตกค่อนขา้งมาก NN2 สามารถผลิต
ไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE)2 ไดจ้ านวน 87.76 ลา้นหน่วย คิดเป็นรายได ้79.04 ลา้นบาท สรุปการขาย
ไฟฟ้าของปี 2557 ดงัน้ี 

ล้านหน่วย 2557 2556 
การผลิต PE  2,115.91 2,313.92 
การใช ้PE Account 102.09 - 
ปริมาณขาย PE 2,218.00 2,313.92 
การผลิต SE 6.84 95.21 
การใช ้SE Account 8.77 - 
ปริมาณขาย SE 15.61 95.21 

ปริมาณขาย EE 87.76 150.67 

รวมปริมาณขาย 2,321.37 2,559.80 

ส่งผลให ้NN2 มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 3,976.45 ลา้นบาท ในปี 2557 ลดลงเป็นจ านวน 138.70 หรือ 
ร้อยละ 3.37 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 4,115.15 ลา้นบาท ในปี 2556  

 ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียที่สูงข้ึน 
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2557 เท่ากบั 2.22 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของปี 2556 เท่ากบั 1.89 
บาทต่อหน่วย ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนมาจากสัดส่วนของแหล่งพลงังานที่เปลี่ยนไป โดยโครงสร้างค่าไฟฟ้า
ที่แตกต่างกนัตามแหล่งพลงังาน โดยราคาขายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยสู์งที่สุด ตามดว้ยระบบ Cogeneration 
และพลงัน ้า ตามล าดบั จึงส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 23.69 ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่มากกว่า
การเพิ่มข้ึนของปริมาณไฟฟ้าขายซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.35 

 

                                                             
1ไฟฟ้าส ารอง หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตไดเ้กนิปริมาณเป้าหมาย (2,310 ลา้นหน่วย) และสามารถบนัทกึปริมาณที่เกนินั้นในบญัชีไฟฟ้าส ารอง เพือ่น าไปเบิกใช้
ในปีที่มีน ้ านอ้ยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมาย 
2ไฟฟ้าส่วนเกนิ (Excess Energy) หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้กนิกวา่การคาดการณ์ โดยปกติการขายไฟฟ้าหลกั (Primary Energy) และไฟฟ้ารอง (Secondary Energy) 
จะตอ้งท าการแจง้ล่วงหนา้ต่อ กฟผ. (Declaration)  ภายในวนัที่ 10 ของเดือนกอ่นหนา้ ในกรณีที่มีปริมาณน ้ ามากกว่าทีค่าดการณ์ ส่วนเกนิดงักล่าวจะถูกขายในรูปแบบไฟฟ้า
ส่วนเกนิ  
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(2) รายได้จากการขายไอน ้า 
BIC มีไอน ้าเป็นผลพลอยไดจ้ากผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Cogeneration โดยสามารถผลิตไอน ้าไดท่ี้ก  าลงัการผลิต
ติดตั้ง 19.6 ตนัต่อชัว่โมง ในปี 2557 BIC ขายไอน ้าจ  านวน  94,328 ตนั คิดเป็นเงิน 80.07 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน  59.46 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 288.55 จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจาก BIC เร่ิมขายไอน ้าใหก้บัผูป้ระกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2556 ส่งผลใหใ้นปี 2556 BIC ขายไอน ้าไดจ้  านวน 24,442 ตนั คิดเป็นเงิน 20.60 
ลา้นบาท 

(3) รายได้จากค่าบริหารโครงการ 
รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการตามงบการเงินรวมของบริษทัส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายไดค้่าบริหารโครงการ
ภายใตส้ัญญารับจา้งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาใหก้บั XPCL ซ่ึงเดิม SEAN เป็นผูใ้หบ้ริการ และหลงัการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองคก์รของกลุ่มบริษทั จึงไดเ้ปลี่ยนผูใ้หบ้ริการเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี    
1 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้มา โดยมีมูลค่าสัญญาส าหรับปี 2557 ประมาณ 40.33 ลา้นบาท นอกจากนั้น บริษทัยงัมี
รายไดจ้ากสัญญา Secondment Service Agreement กบั XPCL ซ่ึงมีมูลค่าสัญญาส าหรับปี 2557 ประมาณ 8.80 
ลา้นบาทอีกดว้ย  

(4) รายได้อ่ืน 
รายไดอ้ื่นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัและเงินลงทุนระยะสั้น และก าไร
จากอตัราแลกเปลี่ยน 
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14.2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าใชจ่้ายของบริษทั ประกอบดว้ยตน้ทุนขายไฟฟ้า ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า

ตดัจ าหน่าย ตน้ทุนบริหารโครงการ ค่าใชจ่้ายในการบริหารและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 

ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม 

2557 2556 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุขายไฟฟ้าและไอน า้ 4,021.67  81.07  2,786.45  75.22  1,235.22  44.33  
ค่าเช้ือเพลิง 1,979.15  39.90  929.33  25.09  1,049.82  112.96  
ค่าเส่ือมราคา 1,312.06  26.45  1,218.87  32.90  93.19  7.65  
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง 462.91  9.33  347.07             9.37  115.84  33.38  
ค่าสัมปทาน 135.42  2.73  139.80             3.77   (4.38)  (3.13) 

อ่ืนๆ 132.13  2.66  151.38             4.09   (19.25)  (12.71) 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย 521.28  10.51  508.09  13.72  13.19  2.60  

ต้นทนุบริหารโครงการ 68.51  1.38                  -                   -    68.51   N/A  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 344.47  6.94  409.83  11.06   (65.36)  (15.95) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 4.74  0.10                  -                   -               4.74   N/A  

รวม 4,960.67  100.00  3,704.37  100.00     1,256.30  33.91  
 

 ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 
ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้าทั้งหมด 4,021.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 ของ
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ารวม การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายไฟฟ้าจากปี 2556 จ านวน 1,235.22 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 44.33 ส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงของ BIC ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
- ค่าเช้ือเพลิง BIC ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า ในขณะที่โครงการอื่นในกลุ่มไม่

ตอ้งเสียค่าเช้ือเพลิง โดยในปี 2557 มีอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) อยูท่ี ่7,777 บีทียตู่อกิโลวตัตช์ัว่โมง
เทียบเท่า ซ่ึงลดลงจากเม่ือเทียบกบัอตัราดงักล่าวในปี 2556 ซ่ึงเท่ากบั 7,875 บีทียตู่อกิโลวตัตช์ัว่โมงเทียบเท่า 
แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

- ค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ทุนหลกัเน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ตอ้งลงทุนสูง โดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าและ
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ โดยใชว้ิธีตดัค่าเส่ือมเป็นเส้นตรงตลอดอายโุครงการ ค่าเส่ือมราคาท่ีเพิ่มข้ึน 
93.19 ลา้นบาท มาจากการเดินเคร่ืองเตม็ปีของ BIC ในปี 2557 เทียบกบัคร่ึงปีในปี 2556  

- ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงที่เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดว้่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญใหท้  า
การดูแลรักษา ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 115.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 33.38 ส่วน
หน่ึงมาจากการปันส่วนเงินเดือนค่าจา้งพนกังานฝ่ายปฏิบติัการจากค่าใชจ่้ายในการบริหาร การจา้ง J-Power 
เป็นที่ปรึกษาในการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาของ NN2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 โดยมีอายสุัญญา 3 ปี และ
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การช าระค่าตอบแทนแก่ บริษทั จีอี เพาเวอร์แอนดว์อเตอร์ จ ากดั ตามสัญญาบริการระยะยาวเกี่ยวกบัการ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองกงัหนัก๊าซของ BIC  

- ค่าสัมปทาน เป็นค่าตอบแทนรัฐบาลสปป.ลาว ซ่ึงแปรผนัโดยตรงกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 
- รายการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่างานดูแลส่ิงแวดลอ้มและประชาชน ค่าเช่า ค่าเบ้ียประกนัภยั ค่ากองทุนพฒันาไฟฟ้า 

และตน้ทุนอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตไฟฟ้า 
 ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตัดจ าหน่าย เกิดจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเกิด

จากการซ้ือกิจการโดยเป็นรายการท่ีไม่เกี่ยวกบัเงินสด  
 ต้นทุนบริหารโครงการ เกิดจากการปันส่วนค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ยและบริษทั

ที่เกี่ยวขอ้งกนั ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าที่ปรึกษา 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใชจ่้ายในส านกังาน 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเส่ือมราคา 
 
14.2.3 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในปี 2557 บริษทัมีส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 34.67 ลา้นบาท ซ่ึงรวมผล
ประกอบการของ CRS และ NRS ซ่ึงบริษทัลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 18.94 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 120.34 เน่ืองจากในปี 2556 BIC ยงัถือเป็นบริษทัร่วมเป็นเวลาหกเดือนและ
เปลี่ยนเป็นบริษทัยอ่ยภายหลงัจากเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยเ์ป็นตน้มา 

14.2.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินปรับตวัลดลง 121.33 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.05 โดยในปี 2557 มีค่าใชจ่้าย

ทางการเงินจ านวน 1,218.97 ลา้นบาท ในขณะที่ปี 2556 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,340.30 ลา้นบาท 
เน่ืองจากไดท้ยอยช าระคืนหน้ีในระหว่างปี และอตัราดอกเบ้ียปรับตวัลดลง  

14.2.5 ความสามารถในการท าก าไรและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
 

รายการ 2557 2556 เปลีย่นแปลง 

อตัราก  าไรขั้นตน้  42.07% 49.96% (7.89%) 
อตัราก  าไรกอ่นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย 

56.34% 65.57% (9.23%) 

อตัราก  าไรสุทธิ 12.55% 10.70% 1.85% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  3.42% 2.53% 0.89% 

อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษ ี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
ลดลง มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของแหล่งพลงังานต่างๆ เน่ืองจากบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งมี
โครงสร้างรายไดแ้ละตน้ทุนที่แตกต่างกนั อยา่งไรกต็าม ผลการด าเนินงานของ ปี 2557 มีก  าไรสุทธิส่วน
ที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั 471.82 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้ 252.94 ลา้นบาท คิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 115.56 
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14.3  การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
14.3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม 49,327.35 ลา้นบาท ลดลงจากส้ิน
ปี 2556 จ  านวน 1,154.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.29 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมี
สาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        1,830.13        1,791.47  38.66             2.16  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น          516.13           464.83  51.30  11.04  

เงินลงทุนชัว่คราว          235.05             64.35  170.70  265.28  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        1,483.18        1,002.31  480.87  47.98  

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ            44.95             20.40  24.55  120.36  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน            53.31           158.66   (105.35)  (66.40) 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั        1,194.90        1,360.62   (165.72)  (12.18) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม          235.82           219.15  16.67             7.61  

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า – บริษทัฯ        5,251.88        5,494.23   (242.35)  (4.41) 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า – ผูอ่ื้น        6,599.97        6,878.90   (278.93)  (4.05) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง          464.90           366.65  98.25  26.80  
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน      25,385.66      26,458.46   (1,072.80)  (4.05) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์         5,830.29        5,993.21   (162.92)  (2.72) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน          201.18           208.28   (7.10)  (3.41) 

รวมสินทรัพย์      49,327.35  50,481.51  (1,154.16)  (2.29) 

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะส้ัน เพิ่มข้ึน 51.30 ลา้นบาท เพื่อส ารองเงินส าหรับการช าระคืนเงินกูย้มื 
 เงินลงทุนช่ัวคราว เพิ่มข้ึน 170.70 ลา้นบาท จากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น 
 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 480.87 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายในเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2557 

สูงกว่ายอดขายในเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2556  ท  าใหมี้ยอดลูกหน้ีคา้งช าระมากกว่า 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 105.35 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการไดรั้บคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลดลง 165.72 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บการอนุมติัจากธนาคารผูใ้หกู้ใ้ห้
สามารถลดเงินส ารองส าหรับเงินกูย้มืไดบ้างส่วน 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจ านวน 235.82 ลา้นบาท เป็นการลงทุนใน CRS และ NRS ตามรายละเอียดดงัน้ี 
บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย (ล้านบาท) เปลีย่นแปลง 

  
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 จ านวนเงิน ร้อยละ 

CRS 30% 124.39 120.21            4.18             3.48  
NRS 30% 111.43 98.94 12.49  12.62  

รวม   235.82 219.15 16.67             7.61  
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 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ลดลง 521.28 ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัจ าหน่ายระหว่างปี 
 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เพิ่มข้ึน 98.25 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน BIC-2 

 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน  และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงรวม 1,235.72      
ลา้นบาท เน่ืองจากคา่เส่ือมราคาระหว่างปี 

 
14.3.2 การวิเคราะห์หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวม 23,223.77 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 
2556 จ  านวน 1,844.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.36 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระส าคญั
ดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน          427.73           674.11          (246.38)  (36.55) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน              9.83             14.70             (4.87)  (33.12) 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน            71.33             60.00             11.33  18.89  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       22,493.12      24,134.08       (1,640.96)  (6.80) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน            44.15             55.78            (11.63)  (20.84) 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน            20.21                  -               20.21   N/A  
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน            10.83              6.48              4.35  67.19  
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั          146.57           122.74             23.83  19.41  
รวมหนีสิ้น      23,223.77      25,067.89       (1,844.12)  (7.36) 

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน มีจ านวน  427.73 ลา้นบาท ลดลง 246.38 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36.55 เน่ืองจาก
ปลายปี 2556 มียอดคา้งช าระค่าเช้ือเพลิงของเดือนพฤศจิกายนและเดือนธนัวาคม ในขณะท่ีปลายปี 2557 มี
ยอดคา้งช าระค่าเช้ือเพลิงของเดือนธนัวาคมเท่านั้น 

 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีจ  านวน 22,493.12 ลา้นบาท (ซ่ึงรวมถึงเงินกูส้กุลดอลลาร์สหรัฐฯ
จ านวน  152.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 1,640.96 ลา้นบาท เน่ืองจากไดใ้ชค้ืนเงินกูย้มืระยะยาวระหว่างปี 

 หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน มีจ านวน 20.21 ลา้นบาท เกิดจากการเขา้ท า Interest Rate Swap ส าหรับ
เงินกูร้ะยะยาวบางส่วนของ BIC เพื่อเปลี่ยนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดยตอ้งประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทุกส้ินงวด  
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14.3.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถ้ือหุน้รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีจ  านวน 26,103.58  

ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีท่ีผ่านมา 689.96 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.71 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึน
ลดลงท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้        5,500.00        5,500.00                  -                   -    
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั        5,796.91        5,966.91   (170.00)  (2.85) 
ก  าไรสะสม - ส ารองตามกฎหมาย            10.28                  -    10.28   N/A  
ก  าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร           866.61           235.07  631.54  268.66  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้         (125.67)         (112.19)  (13.48) 12.01  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย      14,055.45      13,823.83  231.62             1.68  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      26,103.58      25,413.62  689.96            2.71  

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ลดลง 170.00 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัลา้งขาดทุนสะสมโดยใชส่้วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
โดยไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้เม่ือวนัที่ 22  เมษายน 2557 

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น จ  านวน 125.67 ลา้นบาท ส่วนใหญ่คือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยแบ่งเป็น 2 รายการ ไดแ้ก่ 
1) การบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) ของ NN2 เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนอนัเกี่ยวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยูใ่นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยก าหนดใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกูย้มื
ระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ซ่ึงจะ
สามารถลดความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 
2) การบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้อง BIC โดย
ก าหนดใหก้ระแสเงินสดเกี่ยวกบัดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และตราสาร
อนุพนัธ์ Interest Rate Swap เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ซ่ึงจะสามารถลด
ความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการตีมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ได ้
โดยส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือที่ใชป้้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านก าไรขาดทุนของบริษทั และ
จะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือ
ขาดทุน  
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14.4  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 
14.4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน   1,830.13 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากส้ินปี 2556 ทั้งส้ิน  38.66  ลา้นบาท ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2556 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,263.62  3,980.78   (717.16)  (18.02) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (229.73)  (1,925.15) 1,695.42   (88.07) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน  (2,984.89)  (850.23)  (2,134.66) 251.07  
เงินสดลดลงจากขาดทุนจากผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 

 (10.34) 13.24   (23.58)  (178.10) 

เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 38.66  1,218.64   (1,179.98)  (96.83) 
 

กิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 3,263.62 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากการด าเนินงานบวก
กลบัดว้ยค่าใชจ่้ายที่ไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายสิทธิ 
กิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 229.73 ลา้นบาท เกิดจากการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนชัว่คราว 
การลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้าง และการเพิ่มข้ึนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
กิจกรรมจดัหาเงิน 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 2,984.89 ลา้นบาท  เป็นผลจากการช าระคืนเงินกู ้
ค่าธรรมเนียมตลอดจนดอกเบ้ียจ่าย และเงินปันผลระหว่างปี 

 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: เท่า 2557 2556 
 

งบการเงินรวม              0.89  0.99            (0.10) 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 0.04 0.04                 -    

 

14.4.2 ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: เท่า 2557 2556 
 

งบการเงินรวม 1.87             1.40              0.47  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 21.89 28.98            (7.09) 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ของบริษทั  

1. ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

1.1 กรรมการ 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

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

67 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  
   มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัโยโกฮามา  
  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 และ
กรรมการอิสระ 
 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ และ 
กรรมการอิสระ 

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
บมจ.ไทยศรีประกนัภยั 
 
บมจ. ศรีสวสัดิS  พาวเวอร์ 1979 
 
บจ.สแกน อินเตอร์ 
 
บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 
บมจ. ทีทีดบับลิว 
 

นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์
- ประธานกรรมการบริหาร / 
  23 สิงหาคม 2555 
- กรรมการบริษทั /  

69 -  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิS  
วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม
โยธา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ไม่มี - บิดา 
นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์
และ  
ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์

2554-ปัจจุบนั 
 
 

2553-ปัจจุบนั 

- กรรมการ  
  และประธาน
กรรมการบริหาร 
- กรรมการ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

  3 มิถุนายน 2554 
 

-  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิS  
วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่น 

-  ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้า)  มหาวิทยาลยัโอซากา้ 
ประเทศญี�ปุ่น 

-  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัโอซากา้ 
ประเทศญี�ปุ่น 

-  หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 366 

    วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
-  หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 50/2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

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

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

 
 
 

2549-ปัจจุบนั 
 

 
2549-ปัจจุบนั 

 
 
 
2547-ปัจจุบนั 

 
 

 
 
 
2547-ปัจจุบนั 

 
 
 

2546-ปัจจุบนั 
 
 
 

  และประธาน
กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการและรอง
ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการ และ 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
 
- ประธานกรรมการและ
ประธาน
กรรมการบริหาร 
- กรรมการสรรหา และ
กาํหนดค่าตอบแทน 
 
- กรรมการ และ
ประธาน
กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

 
 
 
บมจ. ทีทีดบับลิว 
 
 
บจ. ไฟฟ้านํ*างึม 2 
 
 
 
บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
 
 
 
 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
 
 
บมจ. ช.การช่าง 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

-   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
(หลกัสูตร วตท.) รุ่น 4 

    สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
     

2550-ปัจจุบนั 
 
 

2537-ปัจจุบนั 
 
 

 
2537-ปัจจุบนั 

 

- กรรมการบรรษทัภิ
บาลและบริหารความ
เสี�ยง 
-ประธานกรรมการ 
บริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
- กรรมการ และ
ประธานกรรมการ 
บริหาร  
- กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ 
 

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

70 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์    
มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญี�ปุ่น 
โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัฮิโตสึบาชิ  
ประเทศญี�ปุ่น 
- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 34/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 22/2551 

0.018 - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
 

 
2550-ปัจจุบนั 

 
 
 
2550-ปัจจุบนั 

 
2549-ปัจจุบนั 

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

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
บมจ. สตาร์ ซานิทารี แวร์ 
 
 
 
บจ.ประปาปทุมธานี 
 
บมจ. ทีทีดบับลิว 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  และ
ประธานกรรมการ 
  บริหารความเสี�ยง 
กรรมการบรรษทัภิบาล   

นายณรงค ์แสงสุริยะ 
- ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
  และบริหารความเสี�ยง / 
  14 มกราคม 2556 
- กรรมการบริษทั / 
  26 กนัยายน 2554 
 

71 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ 
(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 54/2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 
 

 
2552-ปัจจุบนั 

 
2549-ปัจจุบนั 

  
 
2543-ปัจจุบนั 

 
 
 
2555-ปัจจุบนั 

 
 
 

2550-ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
  และประธานกรรมการ
บรรษทัภิบาลและ
บริหารความเสี�ยง 
 
- ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการและ 
กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการ และ
ประธาน
กรรมการบริหาร 
 
-กรรมการบรรษทัภิบาล
และบริหารความเสี�ยง 
- กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหาร 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
 
บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
 
บจ. ไฟฟ้านํ*างึม 2 
 
 
บมจ.ทีทีดบับลิว 
 
 
 
บมจ. ช.การช่าง 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2544-ปัจจุบนั 
 

 
 
 
2547-ปัจจุบนั 

- กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวุโสกลุ่มงาน
ปฏิบตัิการ 
 
- กรรมการ และ   
  กรรมการบริหาร 

 
 
 
 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 

ดร.วชิาญ อร่ามวารีกุล 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ 
  กาํหนดค่าตอบแทน/  
  14 มกราคม 2556 
- กรรมการตรวจสอบ / 
  23 สิงหาคม 2555 
- กรรมการบรรษทัภิบาล   
  และบริหารความเสี�ยง / 
  14 มกราคม 2556 
- กรรมการบริษทั / 
  23 สิงหาคม 2555 
 

66 - ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย โคสต ์   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- หลกัสูตร Director Certification 
Program  (DCP) รุ่น 170/2556 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of Compensation 
Committee รุ่นที� 19/2557  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
-หลกัสูตรประกาศนียบตัร  

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

2557 -ปัจจุบนั 
 
 
 
2553-ปัจจุบนั 

 
 

- ประธานกรรมการ 
  สรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน  
- กรรมการบรรษทัภิ
บาลและบริหารความ
เสี�ยง 
- กรรมการ  
  กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ        
                     
- ประธานที�ปรึกษา
คณะกรรมการ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ.แปซิฟิกไพพ ์
 
 
 
บจ. ไดกา้ (ไทย) 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

การอบรมหลกัสูตรต่อเนื�อง 4 ปี 
“Chemical Risk Assessment 
Method” จาก The Oversea Human 
Resource & Industry Development 
Association (HIDA), ประเทศญี�ปุ่น 
ร่วมสนบัสนุนโครงการโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม  และกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

2547-2552 - ผูจ้ดัการทั�วไป  กลุ่ม
ธุรกิจ ตวัแทนไบเออร์ 
(Bayer Agency) 
- สมาชิกคณะกรรมการ
ที�ปรึกษาฝ่ายบริหาร 

บจ. ไบเออร์ไทย 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 
- กรรมการบริษทั /  
  3 มิถุนายน 2554 

73 - ปริญญาเอก (ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัดิS ) สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
- ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาบณัฑิต  สาขาการจดัการ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
- ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑิต (ไฟฟ้า)  มหาวิทยาลยั
โตเกียว ประเทศญี�ปุ่น 
- ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์
บณัฑิต(ไฟฟ้า) มหาวทิยาลยั
โตเกียว ประเทศญี�ปุ่น 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบนั 
 

2556-ปัจจุบนั 
 

2550-ปัจจุบนั 
 

2550-ปัจจุบนั 
 
 

2546-ปัจจุบนั 
2537-ปัจจุบนั 

 
 
2552-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการบรรษทั 
  ภิบาลและบริหาร 
  ความเสี�ยง 
- กรรมการ 
- รองประธาน
กรรมการบริหาร 
 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการบริหาร 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 17/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 8/2544  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัรชั*นสูง หลกัสูตร 
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที� 1 
(พ.ศ.2546)  สถาบนัพระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบตัรชั*นสูง หลกัสูตร
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชนสาํหรับนกับริหารระดบัสูง 
รุ่นที� 3  สถาบนัพระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบตัรชั*นสูง หลกัสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหาร
ระดบัสูง รุ่นที� 10  สถาบนั
พระปกเกลา้ 

2547-2552 
 

2551-ปัจจุบนั 
 

2551-ปัจจุบนั 
 

2549-ปัจจุบนั 
 

2549-ปัจจุบนั 
 
 

2539-ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- นายกสภาสถาบนั 
 
- กรรมการ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
- กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

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

 

นายประเวศ อิงคดาภา 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ /  

58 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 

- กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

8 พฤศจิกายน 2555 
- กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน / 14 มกราคม 2556 
- กรรมการบริษทั / 
  8 พฤศจิกายน 2555 
 
 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  
(เกียรตินิยม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 170/2556 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

2555-ปัจจุบนั 
 
 

2536-ปัจจุบนั 

- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
- ผูอ้าํนวยการสาํนกั
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 
 
บจ. กรุงเทพซินธิติกส์ 
บจ. บางกอกโคเจนเนอเรชั�น 
บจ. บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส 
บจ. โฟมเทค อินเตอร์เนชั�นแนล 
(อุตสาหกรรมในกลุ่มของ  
ดร.พิชิต นิธิวาสิน) 

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

58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Director Certification 
Program  (DCP)  รุ่น 54/2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of the 
Compensation Committee (RCC) 
รุ่น 6/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Successful Formulation 
& Execution of Strategy  

- ไม่มี - บิดา 
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร 

2556-ปัจจุบนั 
 
2554-ปัจจุบนั 

 
 

2553-ปัจจุบนั 
 
 

2552-ปัจจุบนั 
 
 

2550-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 

 
2551-ปัจจุบนั 

- กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการความ
รับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ�งแวดลอ้ม 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวุโส กลุม่งาน
บริหาร 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
 
บมจ.ช.การช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
บจ. ไฟฟ้านํ*างึม 2 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

รุ่น 6/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
(หลกัสูตร วตท.) รุ่น 9/2552 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  
 

2550-ปัจจุบนั 
 
 
2547-ปัจจุบนั 

 
2543-2556 

 
 
 

 

- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบรรษทั 
  ภิบาลและบริหารความ
เสี�ยง 

บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอน
สตรัคชั�น 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
บมจ. ทีทีดบับลิว 
 
 
 
 
 
 

นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์
- กรรมการบริษทั / 
   3 มิถุนายน 2554 
- กรรมการบริหาร /  
  23 สิงหาคม 2555 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ  
  สายงานบริหาร / 19 มีนาคม 2557 

36 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัดุ๊ก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Director Certification 
Program  (DCP) รุ่น 116/2552 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- ไม่มี - บุตร 
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์
 
นอ้ง 
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

2557-ปัจจุบนั 
 

2555-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 

 
2555-ปัจจุบนั 

 
 

 
2549-ปัจจุบนั 

 
2549-2554 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหาร 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ  
- กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
 
บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 
 
 
บจ. ไฟฟ้านํ*างึม 2 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2549-2554 
 
 
 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายบริหารจดัการและ
การเงิน 

บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 

นายอลัวนิ จี 
- กรรมการบริษทั /  
 26 กุมภาพนัธ์ 2556 
 

44 - ปริญญาตรี การเงิน  
  บอสตนัคอลเลจ  
- หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 165/2555 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

 

- ไม่มี - คู่สมรส  
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

2556-ปัจจุบนั 
 
2556-ปัจจุบนั 

 
 

2554-2556 
 
 

2556-ปัจจุบนั 
 

 
2554-2556 

 
2551-2554 

 
 

2550-2551 

- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
- กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
- เจา้หนา้ที�นกัลงทุน
สมัพนัธ ์
 
- Business Analyst, 
Corporate Finance 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
 
 
 
 
บจ. ไฟฟ้านํ*างึม 2 
 
 
 
 
บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
 
 
TMB MAQUARIE 
SECURITIES (THAILAND) 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์
- กรรมการบริษทั /  
  11 กรกฎาคม 2554 
- กรรมการบริหาร และ  
กรรมการผูจ้ดัการ /  
23 สิงหาคม 2555 
 

40 - ปริญญาเอก รฐัประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัดุ๊ก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Director Certification 
Program  (DCP) รุ่น 106/2551 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Corporate Secretary 
Program (CSP) รุ่น 37/2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Developing Corporate 
Governance Policy สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Effective Minute 
Taking (EMT) รุ่น 16/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- ไม่มี - - บุตร  
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์
 
- พี�  
นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์
 
- คู่สมรส  
นายอลัวนิ จี 

2556-ปัจจุบนั 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 

 
 
2554-ปัจจุบนั 

 
2552-2556 

 
 

 
2552-2554 

 
2551-ปัจจุบนั 

- กรรมการบรรษทัภิ
บาลและบริหารความ
เสี�ยง  
-กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ดัการและ
เลขานุการบริษทั 
 
- กรรมการ 
 
- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สาย 
งานสาํนกักรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
 
 
 
บจ.บางเขนชยั 
 
บมจ.ช.การช่าง 
 
 
 
บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
 
บจ.ที�ดินบางปะอิน 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Board Reporting 
Program (BRP) รุ่น 3/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

นายสมโพธิ ศรีภูมิ 
- กรรมการบริหาร /  
  23 สิงหาคม 2555  ถึง  
  15 มีนาคม 2557 
- กรรมการบริษทั /  
  26 กนัยายน 2554  ถึง  
  15 มีนาคม 2557 
 
 

55 - ปริญญาโท การวางแผนทรัพยากร
และการบริหารจดัการ 
บณัฑิตศึกษา กองทพัเรือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา 
(วิศวกรรมโครงสร้าง)  
มหาวิทยาลยัแคลิฟอเนียเบริ์กเล่ย ์
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
วิทยาลยัการทหารเวอร์จิเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 73/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- Building New Business in 
Established Organization   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
 
 
 

 

2555 - 2557 
2554 - 2557 

 
2553 - 2557  

 
2552 - 2557 
2550 - 2557 

 
2548 - 2557 

- กรรมการ  
- กรรมการบริหาร 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการบรรษทั 
  ภิบาลและบริหาร   
  ความเสี�ยง  
- กรรมการผูจ้ดัการ  

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั�นส์ 
 
บจ. ประปาปทุมธานี 
 
 
บมจ. ทีทีดบับลิว 
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1.2 ผูบ้ริหาร 

ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายอาสา อรรถยกุติ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื�องกล 
 / 19 มีนาคม 2557 

70 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั 
 

2556 - 2557 
 

2549-2556 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
นายช่างใหญ ่

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 

ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน 
วิศวกรรมโยธา / 19 มีนาคม 2557 
 

47 - ปริญญาเอก ธรณีวทิยา 
มหาวิทยาลยัโคโลจน์ ประเทศ
เยอรมนั 
- ปริญญาโท Geology and 
Paleontology มหาวทิยาลยัโคโลจน์ 
ประเทศเยอรมนั 
- ปริญญาตรี Geology and 
Paleontology มหาวทิยาลยัโคโลจน์ 
ประเทศเยอรมนั 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2557- ปัจจุบนั 
 

2556 – 2557 
 

2556 
2555 

2553 - 2556 
 
 

2551 - 2552 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
Project Director 
Project Manager 
Health and Safety 
Advisor / Project 
Manager 
Specialist Geology / 
Project Manager 

บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 
 
บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 
Pöyry Energy Limited (Thailand) 

นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
พฒันาธุรกิจ  / 16 กรกฎาคม 2556 

42 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  : 
International Business 
มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน-เมดิสนั 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงาน 
พฒันาธุรกิจ 
 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�งเหรียญทอง) 
 

2555-2556 
 
 
 

2553-2555 
 
 
 
 
 
 
 

2550-2553 
 
 
 

2548-2550 
2547-2550 

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

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
กาํกบัดูแล  / 19 มีนาคม 2557 

42 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-หลกัสูตรเลขานุการบริษทั  
คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Board Reporting 
Program (BRP) รุ่น 3/2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Effective Minute 
Taking (EMT) รุ่น 17/2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Corporate Governance 
for Executives (CGE) รุ่น 2/2557 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2555 - 2556 
 
 

2554- 2555 
 

 
2553 - 2554 

- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงาน 
กาํกบัดูแล 
 
- ผูอ้าํนวยการสาํนกั
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- ผูจ้ดัการสาํนกั
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
- รองผูจ้ดัการสาํนกั
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง 39 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
- ปริญญาตรี บญัชี  

- ไม่มี - - ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั 
 
 

- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงาน 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
บริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ  
/ 19 มีนาคม 2557 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
-หลกัสูตรมาตราฐานบญัชีทุกฉบบั 
รุ่นที� 7/2550 สภาวิชาชีพ ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์
-ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร 
และการบญัชีภาษีอากร ศาลภาษี
อากรกลาง พ.ศ. 2553 

 
 
 

2555-2556 
 
 
 
 
 

2549 - 2555 
 
 
2549 - 2555 

บริหารสินทรัพยแ์ละ
บริษทัในเครือ 
 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 
- รักษาการผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการ สาย
งานบริหารและการเงิน 
 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

 
 
 
บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 
 
 
 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
 
บจ.ไฟฟ้านํ*างึม 2 

นายวรท ศกัดิS สุจริต 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
บริหาร  / 19 มีนาคม 2557 

36 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2557 – ปัจจุบนั 
 

 
2555 – 2556 

 
 

2553 - 2555 

- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
 
-นายช่างใหญ่ ฝ่าย
วิศวกรรมทั�วไป 
 

- Senior Contract 
Engineer 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
 
 
บจ.ไฟฟ้านํ*างึม 2 
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ชื�อ-สกุล/ ตาํแหน่ง  
/วนัที�ไดร้ับแต่งตั*ง 

อาย ุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวปิยนุช มริตตนะพร 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน            
/ 14 มกราคม 2556 

29 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
 

- ไม่มี - บุตร 
นายประเสริฐ มริตตนะพร 

2557-ปัจจุบนั 
 

 
2555 
 

 
2552-2553 

 
 

2550-2555 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 
 
- ผูเ้ชี�ยวชาญการ
วิเคราะห์เครดิต 
 
- เจา้หนา้ที�วิเคราะห์ทาง
การเงิน 
 
- ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชี 
 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
ธนาคารกสิกรไทย 
 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
 
บจ.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส 
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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 ์
เอเ
ชีย
 เอ
นเ
นอ
ร์จี
 

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 

บม
จ.ที

ทีด
บับ
ลิว
 

บม
จ.ส

ตา
ร์ ซ

านิ
ทา
รีแ
วร์
 

บม
จ.ส

ยา
มส
ตีล
 

อิน
เตอ

ร์เน
ชั �น
แน
ล 

บม
จ.ศ

รีส
วสั
ดิS  
พา
วเว
อร์
 19
79
 

บม
จ.ไ
ทย
ศรี
ปร
ะก
นัภ
ยั 

บจ
.ที
�ดิน
บา
งป
ะอิ
น 

บจ
.ป
ระ
ปา
ปทุ
มธ
านี
 

บจ
.แบ

งค
อก
 เ ม

โท
ร เ
น็ท

เวิร์
ค 

บจ
. ไ
ดก
า้ (
ไท
ย)
 

 
บจ
.ไซ

ยะ
บุรี
 พ
าว
เวอ

ร์ 

บจ
.ส
แก
น 
อิน
เต
อร์
 

ดร.ทนง พิทยะ X,ID         X,ID      X    X       X    X 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ /, E X, E   /, E     /,E,///   /,E     /        /      /,E  

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้  /,AC,ID          /,AC,ID /, AC        /     
ดร.วชิาญ อร่ามวารีกลุ /,AC,ID                 V   

นายณรงค ์แสงสุริยะ /   /, //   /, //   X,/    /,//,O    /           
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ /    /    /       /,//     /, AC       X     /  
นายประเวศ อิงคดาภา  /,AC,ID                    
นายประเสริฐ มริตตนะพร /, //    /    /      /,//,O                 
นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ /, //,O   /,//                  /,//,///  
นายอลัวิน จี / /,//,/// /,//,///                  
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ /, //, ///, O       /               /      
นายสมโพธิ ศรีภูมิ** /, //          /,//,///         /     
นายอาสา อรรถยกุติ O                    
ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์   O                    
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม O                    
นางสาวปาริฉตัร โอทยากลุ   O                    
นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง   O                    
นายวรท ศกัดิS สุจริต   O                    
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร O                    
หมายเหตุ :   X = ประธานกรรมการ   E = ประธานกรรมการบริหาร / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บมจ.ช.การช่าง) 

V = ประธานที�ปรึกษาคณะกรรมการ      AC = กรรมการตรวจสอบ ID = กรรมการอิสระ O = ผูบ้ริหาร 
* บริษทัไดแ้ต่งตั*งบคุคลอื�น ซึ�งไม่ไดเ้ขา้ข่ายกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัดงักล่าว 
** ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัตั*งแต่ 26 กนัยายน 2554 ถึง 15 มีนาคม 2557 
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รายชื�อบริษทั 

บม
จ.ซี

เค
 พ
าว
เวอ

ร์ 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
 
 

รายชื�อ 

บม
จ.ร
ถไ
ฟฟ้

าก
รุง
เท
พ 

บจ
.เอ
กซ
์เป
อร์
ต ท

รา
นส
ปอ
ร์ต
 

บจ
.ซี
เค
. อ
อฟ
ฟิซ
 ท
าว
เวอ
ร์ 

บจ
.รอ
ยลั
 ระ
ยอ
ง เ
รีย
ลเ
อส
เต
ท 

อิน
เตอ

ร์เน
ชั �น
แน
ล 

บจ
.ส
วน
เกษ

ตร
พร
หม
ปร
ะท
าน
  

บจ
.โร
จน
ะส
วน
เก
ษต
รแ
ละ
รีส
อร์
ท 

บจ
.ม
หา
ศิริ
 ส
ยา
ม 

บจ
.ช
ลเว
ทย
โ์ย
ธา
 

บจ
.ช
.กา
รช่
าง
 โฮ
ลดิ
*ง 

บจ
.ม
หา
ศิริ
 

บจ
.ไท

ยป
ระ
ชา
 

บจ
. บ
าง
นา
 พ
าร์
ค 

บจ
.ท
าง
ด่ว
นก
รุง
เท
พเ
หนื

อ 

บจ
.ช
.กา
รช่
าง
-โ
ตกิ
ว ค
อน
สต
รัค
ชั �น
 

บจ
.ช
.กา
รช่
าง
เรีย
ลเอ

สเ
ตท
 

บจ
.ค
อน
สต
รัค
ชั �น
 แม

ทท
ีเรีย
ล 

ซพั
พล
าย
 

ดร.ทนง พิทยะ X,ID                 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ /, E   X, E    /     /       /     /     /     /     /     /     /     /     /     /    /     /      / 
นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้  /,AC,ID                 
ดร.วชิาญ อร่ามวารีกลุ /,AC,ID                 
นายณรงค ์แสงสุริยะ /            /             /       / 
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ /    /,//             /,//    
นายประเวศ อิงคดาภา  /,AC,ID                 
นายประเสริฐ มริตตนะพร /, //     /        /       /         /    /       / 
นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ /, //,O           /         
นายอลัวิน จี /                 
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ /, //, ///, O           /         
นายสมโพธิ ศรีภูมิ** /, //                 
นายอาสา อรรถยกุติ O                 
ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์   O                 
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม O                 
นางสาวปาริฉตัร โอทยากลุ   O                 
นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง   O                 
นายวรท ศกัดิS สุจริต   O                 
นางสาวปิยนุช มริตตนะพร O                 
หมายเหตุ :   X = ประธานกรรมการ   E = ประธานกรรมการบริหาร / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (บมจ.ช.การช่าง) 

V = ประธานที�ปรึกษาคณะกรรมการ      AC = กรรมการตรวจสอบ ID = กรรมการอิสระ O = ผูบ้ริหาร 
* บริษทัไดแ้ต่งตั*งบคุคลอื�น ซึ�งไม่ไดเ้ขา้ข่ายกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัดงักล่าว 
** ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัตั*งแต่ 26 กนัยายน 2554 ถึง 15 มีนาคม 2557 
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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�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

ดร. วรีพงษ ์รามางกรู 
/ประธานกรรมการ/ 
25 กมุภาพนัธ์ 2551 

71 - ปริญญาเอก นิติศาสตร์ 
(ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิD ) 
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 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2555-2556 
 

2551-ปัจจุบนั 
 

2549-ปัจจุบนั 
 
 

2548-ปัจจุบนั 
 

2539-2555 
 
 

2547-ปัจจุบนั 
 
 

2547-ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
นายกสมาคม 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ3 างึม 2 จาํกดั 
 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ฟินนัซ่า จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั
(มหาชน) 
 
บริษทั โพลีเพลก็ส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) 
 
สมาคมไทย-ลาว เพื�อมิตรภาพ 
กระทรวงตา่งประเทศ 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

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 ดัRบเบิ3ล เอ (1991) จาํกดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) 
 
สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
 
 
EXIM Bank 
 
 
บริษทั กลุ่มวงัขนาย จาํกดั 

นายเกรียงฤทธิD  เจียจนัทร์พงษ ์
- กรรมการ / 12 กนัยายน 2556  
 กรรมการบริหาร / 12 กนัยายน 
2556 / พน้จากตาํแหน่งเมื�อวนัที� 21
กรกฎาคม 2557 โดยนายสมนึก 
จนิดาทรพัย ์เขา้ดาํรงตําแหน่ง

แทน 

59 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
- Excellence in Situation 
Management Program 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร
กรรมการบริษทัไทย (DCP)  

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556 – 2557 
 

2556 – 2557 
 

2556 – 2557 
 
 

- กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บริษทั บา้นบึง เพาเวอร์ จาํกดั 
 
บริษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จาํกดั 
 
บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ เจนเนอ
เรชั�น จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

รุ่น 158/2555 
 

2556 – 2557 
 

2556 – 2557 
 

2556 - 2557 
 
 

2556 - 2557 
 
 

2556 - 2557 
 

2556 - 2557 
 
 

2556 - 2557 
 
 

2556 - 2557 
 

2555 – 2557 
 

กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร  
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 

บริษทั ไตร เอนเนอจี3  จาํกดั 
 
บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 
 
บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี� 
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
 
บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ 
จาํกดั 
 
บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ3 างึม 2 จาํกดั 
 
 
บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
 
บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2555-2556 
 
 

2555 
 
 

2554 - 2555 
 
 
 
 

2552 - 2554 

กรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
ผูช้่วยผูว้า่การ
โครงการธุรกิจ
เดินเครื�องและ
บาํรุงรักษา 
 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บาํรุงรักษา  
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ3ง 
จาํกดั (มหาชน) 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 
 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 

นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง 
กรรมการ / 12 กมุภาพนัธ์ 2553 
 

56 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  : 
International Business (คะแนน
สูงสุด)  มหาวทิยาลยัโมนาช 
ประเทศออสเตรเลีย  
- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (ทุน
รัฐบาลเยอรมนั) 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2553 – 2557 
 
 

2549 - 2553 
 
 

 
 

- รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่วางแผน
และพฒันาธุรกิจ 
- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่-พฒันา
ธุรกิจ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ3ง 
จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- 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 
- ประกาศนียบตัร Hydro Electric 
Power from Japan International 
Cooperation Agency Columbo 
Plan (JICA) ประเทศญี�ปุ่น 

2554 - 2557 
 
 
 

2556 
 

2555 - 2556 
 

2553 – 2556 
 

2549-2556 
 

2553-2556 
 

2553 
 

2553 – ปัจจุบนั 
2553 - 2556 

 
2556 - ปัจจุบนั 

 
 

กรรมการและ
รักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 
 

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์
ปอเรชั�น จาํกดั 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 
 
บริษทั เซเปียน-เซนํ3 านอ้ย จาํกดั 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั 
 
บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
 
บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
 
บริษทั ยนัฮี โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 
 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ3 างึม 2 จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ประกาศนียบตัร Thermal and 
Hydro Power Project Planning 
from Snowy Mountain 
Engineering Coorperation, 
Columbo Plan ประเทศออสเตรเลีย 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่นที� 
138 ปี 2553 สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย 

นายแวน  ฮวง เดา  
- กรรมการ/ 3 พฤษภาคม 2547 
- กรรมการบริหาร 

55 - แอตแลนตา เทคนิคอล สคูล 
จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2551-ปัจจุบนั 
 

 
2551-ปัจจุบนั 

 
 

2553-ปัจจุบนั 
 

2551-ปัจจุบนั 

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
และ กรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ3 างึม 2 จาํกดั 
 
 
บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 
 
บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว (ประเทศ
ลาว) 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายมิลตนั วลิเลียม ชลาภคั 
- กรรมการ / 3 พฤษภาคม 2547 
 

80 - กรูฟ ซิตี3  คอลเลจ เพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2551-ปัจจุบนั 
 
 
2551-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย 
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ3 างึม 2 จาํกดั 

นายสมนึก จินดาทรัพย ์
- กรรมการบริษทั  / 22 กรกฎาคม 
2557 
- กรรมการบริหาร / 22 กรกฎาคม 
2557 

56  - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าและ
สื�อสาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 

 - ประกาศนียบตัร ASEAN 
Executive Program, General 
Electric International Operation 
Company, Inc. (พ.ศ.2548) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 - ประกาศนียบตัร Senior Executive 
Program (พ.ศ.2546) สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2557 
 
 

2557 
 
 

2557 
 
 

2556 – 2557 
 
 
 

2556 
 
 
 
 

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ทาํหนา้ที�
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ทาํ
หนา้ที� กรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย 
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี� 
คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
 
บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ 
จาํกดั 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั, 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ3ง 
จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั, 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ3ง 
จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

 - ประกาศนียบตัร Advance Senior 
Executive Program (พ.ศ.2553) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - ประกาศนียบตัร Advanced Mini 
MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัรชั3นสูงทางการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน (พ.ศ.2549-2550) สถาบนั
พระปกเกลา้ 

 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตร
ผูบ้ริหารระดบัสูง (พ.ศ.2551) 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Certification Program 
(DCP152/2011) สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Leadership Assessment & 
Development Program (พ.ศ.2556)

2554 – 2556 
 
 
 
 

2549 – 2554 
 
 
 
 

2554 – 2556 
 
 

2552 – 2556 
 
 

2552 - 2555 

ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ทาํ
หนา้ที� กรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ทาํ
หนา้ที� รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
กรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 

บริษทั ไตร เอนเนอจี3  จาํกดั, 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ3ง 
จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั, 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ3ง 
จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ไตร เอนเนอจี3  จาํกดั 
 
 
บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ 
จาํกดั 
 
บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leading 
with the Speed of Trust (พ.ศ.2556) 

หมายเหต ุ 1. รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ�งมีรายนามและวนัที�เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน SEAN ดงันี3  

- 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 



เอกสารแนบ 2  (10 / 29) 
 

ผูบ้ริหาร 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายราเจช ราซดาล 
- นายช่างใหญ่ ดา้นเครื�องกล  
   / 1 พฤศจิกายน 2556 

40 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 นํ3 าเทิน 2 จาํกดั 
 
Alstom Nigeria Ltd. 
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2. บริษทั ไฟฟ้านํ3 างึม 2 จาํกดั (NN2) 

2.1 กรรมการ 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง 
- กรรมการ / 25 กมุภาพนัธ์ 2551 

48 -  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแห่งชาติ ออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแห่งชาติ ออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลีย 
- 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 ไฟฟ้านํ3 างึม 2 จาํกดั 
 
Asian Development Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
External Finance Department 

นายสีสะหวาด ทิระวง 
- กรรมการ / 23 มีนาคม 2555 พน้
จากตาํแหน่งเมื�อวนัที� 23 
กมุภาพนัธ์ 2557 

55 Master of Science Electrical 
Engineering, Gluicin State 
university, Soviet 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555 - 2557 
 
2554-ปัจจุบนั 

 
 

กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ
และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั ไฟฟ้านํ3 างึม 2 จาํกดั 
 
Electricite Du Laos Company 
 
 



เอกสารแนบ 2  (12 / 29) 
 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

 
2554-ปัจจุบนั 

 
2553-ปัจจุบนั 

 
 

2553-2555 
 
 

2549-2553 

 
กรรมการ 
 
รองประธาน
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

 
Theun-Hinboun Power Company 
 
Electricite Du Laos-Generation 
Company 
 
Electricite Du Laos-Generation 
Company 
 
Electricite Du Laos Company 

ดร.บุนสะลอง สุดทิดาลา 
- กรรมการ / 24 กมุภาพนัธ์ 2557 
แทน ท่านสีสะหวาด ทิระวง 

56 - Ph.D. Electrical Engineering, 
Ilmenau University of  
Thecnology , Germany   

- Master’s in Electrical 
Engineering, Ilmenau University 
of  Thecnology , Germany   

- Director Certificate Program, 
Institue of Directors Thailand 
(2014) 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2557 
 

2553-ปัจจุบนั 
 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 
 

2553 
 
 

กรรมการ 
 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการและ CFO 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
ผูช้่วยรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 

บริษทั ไฟฟ้านํW างึม 2 จาํกดั 
 
EDL –Generation Public 
Company 
 
Lower Houay Lamphanh Power 
Company  
 
Electricite Du Laos Company 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- Director Accreditation Program , 
Institue of Directors Thailand 
(2011) 

- Business Finance in capital 
Market for Non-Finance 
Executive, Boutviseth College in 
partnership with APM and 
UTCC, Vientiane (2010) 

- Contract Management  for 
international Construction, JICA 
in association with FIDIC , 
Hanoi (2010) 

- Feasibility Studies, SwedPower, 
Vientiane (1996) 

- Engineering Economics and 
Finance, Acres International 
Limited, Canada and EDL 
(1994) 
 

2553 
 
 
 

2549-2552 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่าย 
Business Finance 
 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

Electricite Du Laos Company 
 
 
 
Nam Theun 2 Watershed  
Management and Protection 
Authority 
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หมายเหต ุ 1. รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน  NN2 ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ�งมีรายนามและวนัที�เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน NN2 ดงันี3  
- นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์  ประธานกรรมการบริหาร / 29 เมษายน 2549 
- นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  กรรมการบริษทั / 25 กมุภาพนัธ์ 2551 

- นายณรงค ์แสงสุริยะ  กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549 

- นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั / 25 กมุภาพนัธ์ 2551 

- นายธนวฒัน์  ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549 

- นายอลัวนิ จี   กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ / 12 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
2 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ NN2 ซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ดว้ย ปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการ ของ SEAN ดงัมีรายนามต่อไปนี3  

- ดร.วรีพงษ ์รามางกรู  ประธานกรรมการบริษทั / 25 กมุภาพนัธ์ 2551 

- นายเกรียงฤทธิD  เจียจนัทร์พงศ ์ กรรมการบริหาร / 12 กนัยายน 2556 – 21 กรกฎษคม 2557 

- นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง  กรรมการบริหาร /  12 กนัยายน 2556 

- นายสมนึก จินดาทรัพย ์  กรรมการบริหาร /  22 กรกฎาคม 2557  

- นายแวน ฮวง เดา  กรรมการบริหาร / 25 กมุภาพนัธ์ 2551 

- นายมิลตนั วลิเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั / 25 กมุภาพนัธ์ 2551 
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2.2  ผูบ้ริหาร 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายศกัดิD ชยั ไชยวรรณ 
- นายช่างใหญ่ฝ่ายบริการทั�วไป / 
 1 พฤศจิกายน 2556 

49 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้า มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 
มี.ค.-พ.ค.2556 
 

 
2554-2556 

 
 

 
2554-2555 

 
 

 
2553-2554 

 
 

2552-2553 
 

2550-2552 

นายช่างใหญ่ฝ่าย
บริการทั�วไป 
 
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 ไฟฟ้านํ3 างึม 2 จาํกดั 
 
 
บริษทั หงสา พาวเวอร์ จาํกดั 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ3ง 
จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั RATCH-Lao Service 
จาํกดั 
 
 
 
 
 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ3ง 
จาํกดั (มหาชน) 



เอกสารแนบ 2  (16 / 29) 
 

3. บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั (BIC) 

3.1 กรรมการ 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์
- กรรมการ / 24 กมุภาพนัธ์ 2552 

53 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
(การเงินและการธนาคารระหวา่ง
ประเทศ) มหาวทิยาลยัเบอร์มิ�งแฮม 
ประเทศองักฤษ 
- ปริญญาโท การตน้ทุน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท บญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทั (DCP)   
รุ่น 61/2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 10/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที� 25/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- 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) 



เอกสารแนบ 2  (17 / 29) 
 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Developing Corporate 
Governance Policy สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-หลกัสูตร Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที� 9/2556 
มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบาย
เศรษฐกิจการคลงั 

นายวฒุิกร สติฐิต 
กรรมการ / 23 ธนัวาคม 2554 

50 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2554-2557 
 
 

2554-ปัจจุบนั 
 
 

2552-2554 
 
 

- ผูจ้ดัการฝ่าย 
รักษาการผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ระบบท่อจดั
จาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ 
- 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�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

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 

49 Master of Industrial Engineering, 
University of New South Wales, 
Australia 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร
กรรมการบริษทัไทย (DCP) รุ่น 
177/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2554-ปัจจุบนั 
 
 

2539-2554 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
ผูจ้ดัการทั�วไป 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
 
บริษทั ที�ดินบางปะอิน จาํกดั 

นายคาํผยุ จีราะรื�นศกัดิD  
กรรมการ / 24 กมุภาพนัธ์ 2552 

68 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม)  
- หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐ 
และกฎหมายมหาชน รุ่นที� 1/2545 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
- Senior Executive Program  
สถาบณับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
กรรมการบริษทัไทย (DCP)  
รุ่น 96/2550 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2552- ปัจจุบนั 
 

 
2555-2556 

 
 
 

2555-2556 
 

 
2548-2549 

 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ประธาน
กรรมการบริหาร 
 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จาํกดั 
 
 
บริษทั ไฟฟ้านํ3 างึม 2 จาํกดั 
 
 
บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

2546-2549 กรรมการบริหาร บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ3ง 
จาํกดั 

 

มายเหต ุ 1. รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน BIC ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ�งมีรายนามและวนัที�เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน BIC ดงันี3  

- นายณรงค ์แสงสุริยะ  ประธานกรรมการบริษทั / 24 กมุภาพนัธ์ 2552 
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3.2 ผูบ้ริหาร 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายชุมพล  เวสสบุตร 
ผูจ้ดัการโครงการ /  
13 กรกฎาคม 2552 

66 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 
 (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- 2553-ปัจจุบนั 
 
 

2551-2552 
 
 

2546-2551 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 
 
ผูจ้ดัการกอง
บาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้า 
ผูจ้ดัการกอง
เดินเครื�องโรงไฟฟ้า              

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั 
 
เขื�อนวชิราลงกรณ์ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายกิจพจน ์สระสมทรัพย ์
ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า / 
 1 กมุภาพนัธ์ 2555 

51 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 
 

55 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2555-ปัจจุบนั 
 
 

2547-ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 
 
 
ผูจ้ดัการส่วน
บริหาร 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
จาํกดั  
 
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 
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4. บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC) 

4.1 กรรมการ  

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นายวบิูลย ์มงคลปิยะธนา 
- กรรมการ / 11 กรกฎาคม 2554 

64 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาโยธา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบนั 
 

2544-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานก่อสร้าง 2 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
 
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั 
(มหาชน) 

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั 
- กรรมการ / 5 พฤศจิกายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 

41 -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  จาํกดั (มหาชน) 

นายสมบตัิ ตรีวศิวเวทย ์
- กรรมการผูจ้ดัการ / 
11 กรกฎาคม 2554 

42 - ปริญญาโท วทิยาศาสตร์ สาขา
การสื�อสารโทรคมนาคม 
มหาวทิยาลยัโคโลราโด โบล
เดอร์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,  
มหาวทิยาลยัไรท ์สเตท 
สหรัฐอเมริกา 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั 
 
 

2557 -ปัจจุบนั 
2555- ปัจจุบนั 

 
 

2554-ปัจจุบนั 

- กรรมการผูจ้ดัการ
ร่วม 
 
- เลขานุการบริษทั 
- ผูอ้าํนวยการฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

 -บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ท
เวริ์คส์ จาํกดั 
 
- บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) 
 
 
- บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 



เอกสารแนบ 2  (23 / 29) 
 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

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 ดงันี3  

- ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์  กรรมการ / 11 กรกฎาคม 2554 

 2. .รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ BIC ที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน BKC ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 2 ส่วนของ BIC ซึ�งมีรายนามและวนัที�เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน BKC ดงันี3  

  -       นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์  กรรมการ / 19 พฤษภาคม 2554 
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4.2 ผูบ้ริหาร 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางอรัญญา ทองอรัญญิก 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร
โครงการ / 3 กนัยายน 2555 พน้
จากตาํแหน่งวนัที� 31 ธนัวาคม 
2557 

41 - ปริญญาตรี  วทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
- ใบประกอบวชิาชีพภาคีวศิวกร
พิเศษ สาขาวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้ม 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2557 
 
 

2555 – 2556  
 
 

2555 - 2557 
 

2550-2555 

- นายช่างใหญ่ – 
เดินเครื�องและ
บาํรุงรักษา 
- ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บริหารโครงการ 
 
- ผูจ้ดัการทั�วไป 
 
- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

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

นางสาวดวงเด่น แกว้ประชุม 
- ผูจ้ดัการส่วนบญัชี / 1 มกราคม 
2556 พน้จากตาํแหน่งวนัที� 31 
ตุลาคม 2557 

47 - ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2555 - 2557 
 
 

2556 - 2557 
 

2553-2555 
 

2538-2553 

ผูจ้ดัการอาวโุส - 
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 

35 - ปริญญาโท นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั 
 
 

ผูจ้ดัการส่วน
บริหารองคก์ร 
 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 
(มหาชน) 
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ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/วนัที�ไดร้ับแตง่ตั3ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2556-ปัจจุบนั 
 

2555-2556 
 

ผูจ้ดัการสาํนกั
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บริหารองคก์ร 

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 3า

งึม
2 

ธน
าค
าร
แห่

งป
ระ
เท
ศไ

ทย
 

บม
จ.ฟิ

นนั
ซ่า

 

บริ
ษทั

 พี
ที 
จาํ
กดั

ผูเ้ดี
ยว
 (ป

ระ
เท
ศล

าว
) 

บจ
.โพ

ลีเ
พล

ก็ส์
 (ป

ระ
เท
ศไ

ทย
) 

บม
จ.ด

ั Rบเ
บิ 3ล

เอ
 (1
99
1) 

บม
จ.ท

าง
ด่ว

นก
รุง
เท
พ 

บจ
.อีส

เทิ
ร์น

 เพ
าเว

อร์
 เจ
นเ
นอ

เรช
ั �น 

บจ
.เอี

สเ
ทิร์

น 
ไอ

พีพี
 

RA
TC

H-
Au

str
ali
a C

orp
ora

tio
n 

บจ
.บ
า้น

บึง
 เพ

าเว
อร์

 

บจ
.ไฟ

ฟ้า
หง

สา
 

บจ
.พ
ไูฟ

มา
ยนิ

�ง 

บจ
.ไต

รเอ
นเ
นอ

จี 3 

บจ
.รา

ชบุ
รีพ

ลงั
งา
น 

บจ
.รา

ชบุ
รีแ

ก๊ส
 

บม
จ.ผ

ลิต
ไฟ

ฟ้า
รา
ชบุ

รีโ
ฮล

ดิ 3ง
 

บจ
.โซ

ลา
ร์ต

า้ 

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 

ดร.วรีพงษ ์รามางกรู X X X   X  AC // X               
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์2 /,// //                     
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 2 / /                     
นายณรงค ์แสงสุริยะ 

2 / /,//                     

นายประเสริฐ มริตตนะพร 
2 /                      

นายเกรียงฤทธิD  เจียจนัทร์พงษ ์ / /       / /  /   / X X /// X    
นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง / /,//         /,///  /,// /    O  X X  
นายสมนึก จินดาทรัพย ์ /,// /,//             ///   ///     
นายแวน  ฮวง เดา /,// /,//   X,///                 / 
นายมิลตนั วลิเลียม ชลาภคั / /                     
นายอลัวนิ จี 

2 /,//,/// /,//,///                     

หมายเหต ุ: 1.  X = ประธานกรรมการ      / = กรรมการ          // = กรรมการบริหาร        /// = กรรมการผูจ้ดัการ      O = ผูบ้ริหาร AC = กรรมการตรวจสอบ 

 2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั  
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(2) บริษัท ไฟฟ้านํ,างมึ 2 จาํกดั 

รายชื�อกรรมการ 
บจ

. ไ
ฟฟ้

าน
ํ 3างึ
ม 
2 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

บจ
. เซ

าท
อ์ีส

ท ์
เอเ

ชีย
  เอ

นเ
นอ

ร์จี
 

ธน
าค
าร
แห่

งป
ระ
เท
ศไ

ทย
 

บม
จ.ฟิ

นนั
ซ่า

 

บริ
ษทั

 พ
ทีี 
จาํ
กดั

ผูเ้ดี
ยว
 (ป

ระ
เท
ศล

าว
) 

บจ
.โพ

ลีเ
พล

ก็ส์
 (ป

ระ
เท
ศไ

ทย
) 

บม
จ.ด

ั Rบเ
บิ 3ล

เอ
 (1
99
1) 

บม
จ.ท

าง
ด่ว

นก
รุง
เท
พ 

El
ec
tri
cit
e D

u L
ao
s C

om
pa
ny
 

Th
eu
n-H

inb
ou
n P

ow
er 
Co

mp
an
y 

El
ec
tri
cit
e D

u L
ao
s-G

en
era

tio
n 

Co
mp

an
y 

RA
TC

H-
Au

str
ali
a C

orp
ora

tio
n 

บจ
.ไฟ

ฟ้า
หง

สา
 

บจ
.พ
ไูฟ

มา
ยนิ

�ง 

บจ
.ไต

รเอ
นเ
นอ

จี 3 

บจ
.รา

ชบุ
รีพ

ลงั
งา
น 

บม
จ.ผ

ลิต
ไฟ

ฟ้า
รา
ชบุ

รีโ
ฮล

ดิ 3ง
 

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 

ดร.วีรพงษ ์รามางกูร X X X   X  AC // X             
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์2 /,//                    
นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ 2 /                    
นายณรงค ์แสงสุริยะ 2 //                    
นายประเสริฐ มริตตนะพร 2 /                    
นายเกรียงฤทธิD  เจียจนัทร์พงษ ์ /              / X ///    
นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง /,// /,//          / /,// /    X X  
นายสมนึก จินดาทรัพย ์ /,//                    
นายแวน  ฮวง เดา /,// /,//   X,///               / 
นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั / /                   
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์2 /,//                    
ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง /                    
นายสีสะหวาด ทิระวง /        X,/// / /          
ดร.บุนสะลอง สุดทิดาลา /        ///            
นายอลัวิน จี 2 /,//,///                    

หมายเหตุ : 1.  X = ประธานกรรมการ      / = กรรมการ          // = กรรมการบริหาร        /// = กรรมการผูจ้ดัการ      O = ผูบ้ริหาร AC = กรรมการตรวจสอบ 

 2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั  
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(3) บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั3น จาํกดั (BIC) 

 

รายชื�อกรรมการ 

บจ
.บ
าง
ปะ

อิน
  โ
คเ
จน

เน
อเ
รช

ั �น 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

บจ
.ไฟ

ฟ้า
นํ 3า

งึม
 

บม
จ.ซี

เค
พา

วเว
อร์

 

บม
จ.ช

.กา
รช่

าง
 

บม
จ. 
ปต

ท.
 

บจ
.เซ

าท
อ์ีส

ท ์
เอ
เชี
ย เ
อน

เน
อร์

จี 

นายณรงค ์แสงสุริยะ 
2 X /,// / /  / 

นายคาํผยุ จีราระรื�นศกัดิD  /      
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ /   ///   
นายวฒุิกร สติฐิต /    O  
นายวรวฒุิ อนุรักษว์งศศ์รี /,///      

หมายเหต ุ: 1.  X = ประธานกรรมการ      / = กรรมการ          // = กรรมการบริหาร        /// = กรรมการผูจ้ดัการ      O = ผูบ้ริหาร 

 2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั  
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(4) บริษัท บางเขนชัย จาํกดั (BKC) 

รายชื�อกรรมการ 

บจ
.บ
าง
เข
นช

ยั 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

บม
จ. 
ช.
กา
รช่

าง
 

บม
จ.ที

ทีด
บับ

ลิว
 

บม
จ.ร

ถไ
ฟฟ้

าก
รุง
เท
พ 

บม
จ.ซี

เค
พา

วเว
อร์

 

บจ
.ที
�ดิน

บา
งป

ะอิ
น 

บจ
.ไท

ยว
อเต

อร์
 โอ

เป
อเร

ชั �น
 

บจ
.ป
ระ
ปา

ปทุ
มธ

านี
 

บจ
. แ
บง

คอ
ก เ

มโ
ทร

  
เน็
ทเ
วริ์
คส์

 จาํ
กดั

 

นายวบิูลย ์มงคลปิยะธนา / O        
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ / O        
ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์2 /    /// /    
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั /  O    / /  
นายสมบตัิ ตรีวศิวเวทย ์ ///   O     /// 

หมายเหต ุ: 1.  X = ประธานกรรมการ      / = กรรมการ          // = กรรมการบริหาร        /// = กรรมการผูจ้ดัการ      O = ผูบ้ริหาร 

 2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั  

 



เอกสารแนบ 3 (1 / 2) 
 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง 
/หน่วยงานตน้สงักดั/วนัที�ดาํรงตาํแหน่ง 

คุณวฒุิทางการศึกษา  
/ประวตัิอบรม 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางสุดารัตน์ โพธิ7 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      

ตัCงแตเ่ดือนตุลาคม 2556 ซึ�งบริษทัไดเ้ปิดเผยการทาํรายการเกี�ยวโยงดงักล่าวแลว้  
2ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัC งที� 6/2556 เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2556 ไดม้ีมติแตง่ตัCงเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  



เอกสารแนบ 3 (2 / 2) 
 

 

รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

ชื�อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง  
/หน่วยงานตน้สงักดั/วนัที�ดาํรง

ตาํแหน่ง 

คุณวฒุิทางการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

ประสบการณ์ทาํงาน 

หนา้ที�ความรับผิดชอบ 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื�อหน่วยงาน/
ประเภทธุรกิจ 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากลุ 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
กาํกบัดูแล  / 19 มีนาคม 2557 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-หลกัสูตรเลขานุการบริษทั คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตร Board Reporting 
Program (BRP) รุ่น 3/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Effective Minute 
Taking (EMT) รุ่น 17/2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- หลกัสูตร Corporate Governance 
for Executives (CGE) รุ่น 2/2557 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2555-2556 
 
 

2554 - 2555 
 

 
2553 - 2554 

- ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงาน 
กาํกบัดูแล 
 
ผูอ้าํนวยการสาํนกั
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูจ้ดัการสาํนกั
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
รองผูจ้ดัการสาํนกั
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 
 
 
 
บจ.ไซยะบุรี  
พาวเวอร์ 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี 
 
บจ. เซาทอ์ีสท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี 

1. ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพียงของ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ตลอดจน
ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกบั
ดูแลกิจการที�ดีตามมาตรฐานสากล 

2. สอบทานกบัฝ่ายจดัการเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตาม
หลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามที�บริษทั
กาํหนด และเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

3. เสนอแนะการจดัทาํแผนการพฒันาการกาํกบัดูแล
กิจการของบริษทัใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการที�ดีที�กาํหนดไว ้

4. ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะแนวปฏิบตัิดา้นการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดีต่อคณะกรรมการบริษทั 

 



 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน   

 

 

- ไม่มี -  



 

อื�นๆ  

 

เอกสารแนบ 5 อื�นๆ   

 

 

- ไม่มี -  
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