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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั หรือ CKP) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  

(กลุ่ม ช.การช่าง) โดยจดท ะเบียน จัดตั้ งเม่ือวัน ท่ี  8 มิถุน ายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บ าท  

ดว้ยวตัถุประสงคใ์ห้เป็นบริษทัแกนนําของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

ไฟ ฟ้ าจ าก พ ลังงาน ป ระ เภท ต่างๆ  โดยบ ริษัท ป ระกอ บ ธุรกิ จห ลัก โดยก ารถือ หุ้น ใน บ ริษัท อื่ น  

(Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ซ่ึงบริษัท 

มีรายได้หลกัจากเงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้จดทะเบียน 

แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 และหุ้นสามญัของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียน 

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย)์

เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท เรียกชาํระเต็มมูลค่าแล้ว และเม่ือวันท่ี  

10 เมษายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัท 

มีทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ 7,370 ลา้นบาท 

ปัจจุบนับริษทัลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาํนวน 6 บริษทัในโครงการไฟฟ้า  

3 ประเภท ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงการไฟฟ้า 

พลังแสงอาทิตย์ ซ่ึงมีสัดส่วนการลงทุนท่ีเป็นบริษัทย่อยทั้ งส้ิน 3 บริษัท ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์เอเชีย  

เอนเนอร์จี จาํกัด ในสัดส่วนร้อยละ 56 ซ่ึงลงทุนใน บริษัท ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 75  

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 65 บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 

100 และบริษทัร่วมทั้งส้ิน 3 บริษทั ซ่ึงลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ทุกบริษทั ไดแ้ก ่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 

จาํกดั บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั และ บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั  

โครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุนส่วนใหญ่เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ โดยมีโครงการท่ีอยู่ในระหว่าง 

การก่อสร้างจาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (BIC-2) ของ  

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นช่วงปี 2560 และ

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี ของ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั คาดว่าจะเร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์

ไดใ้นช่วงปี 2562  

 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 2 

1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ในการดําเนินงาน 

วิสัยทศัน์ :  เป็นบริษทัชั้นนาํในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดาํเนินงาน

อนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ :   1) สร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุน้  

2) ใหค้วามสาํคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน 

เป้าหมายการดาํเนินงาน :  บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

ประเภทต่างๆ ทั้ งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค ์

เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจาก

โครงการด้านพลังงานท่ีหลากหลาย ดว้ยความเข้มแขง็ของฐานเงินลงทุน 

และความร่วมมือระหว่างพนัธมิตรในเครือพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุด

ใหก้บัผูถ้อืหุน้อยา่งย ัง่ยนื  

1.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคญั 

 ปี 2554 - วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) 

(CK) ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ ง “บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จํากัด” ซ่ึงประกอบธุรกิจ 

Holding Company โ ด ย มีวัต ถุ ป ร ะ ส งค์ เพื่ อ ป รั บ โ ค ร งส ร้างก าร ถื อ หุ้ น ข อ ง 

กลุ่มพลงังานไฟฟ้าภายใตก้ารถือหุ้นของ CK ให้มาอยู่ภายใต ้CKP เพียงแห่งเดียว  

และเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตของธุรกิจพลังงาน โดยมีการเปลี่ยนแปลง

และพฒันาการท่ีสาํคญัในช่วงท่ีผ่านมา ดงัน้ี   

ปี 2555 - ว ันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  

เอนเนอร์จี จ ํากดั (SEAN) เพิ่มเติมจาก บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

(BECL)* จ ํานวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน  

ทําให้บ ริษัท ถือหุ้น ใน SEAN รวมเป็ นจํานวน 361,168,999 หุ้น  หรือคิดเป็ น 

ร้อยละ 54.67 ของทุนจดทะเบียน 

- วนัท่ี 26 มิถุนายน 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัท่ีผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

จากพลงัแสงอาทิตยจ์าก CK จาํนวน 2 บริษทัไดแ้ก ่

 1) บ ริษัท  บ างเข น ชัย  จํากัด (BKC) จําน ว น  2,342,498 หุ้น ห รือ คิ ด เป็ น 

ร้อยละ100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ท่ีเท่ากบั 234,250,000 บาท  

ในราคาหุน้ละ 225 บาท 

                                                             
* บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BEM) เม่ือวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 
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2) บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั (NRS) จาํนวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็น

ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ท่ีเท่ากบั 221,500,000 บาท

ในราคาหุน้ละ 128.50 บาท 

 - ว ัน ท่ี  31 สิ งห าคม 2555 บ ริษัทได้ซ้ื อหุ้น  SEAN จาก บริษัท ที ม คอน ซัล ต้ิ ง  

เอ น จิ เนี ย ร่ิง แอน ด์ แมเน จเม้น ท์  จ ํากัด  จําน วน  8,809,000 หุ้น  ห รือคิ ดเป็ น 

ร้อยละ 1.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้น 

ของบริษัทใน SEAN เพิ่มเป็น 369,977,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 56.00 ของ 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

  - วนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัท่ีผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

จาํนวน 2 บริษัทจาก CK ซ่ึงเป็นโครงการไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์

และโครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration ไดแ้ก ่

1) บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ ํากัด (CRS) จ ํานวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็น 

ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ท่ีเท่ากบั 291,750,000 บาท 

ในราคาหุน้ละ 122.88 บาท  

2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จาํกดั (BIC) จํานวน 63,019,999 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วในราคา 

หุน้ละ 12.88 บาท 

- บริษัทมีการปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมโดยมีการลดทุนจดทะเบียน 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 2/2555 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555  

ท่ีมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 6,133.30 ลา้นบาท 

โดยเป็นการลดทุนเพื่อคืนทุนท่ีลดลงให้แก่ผู ้ถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีทําให้บริษัท 

มีทุนจดทะเบียนเป็น 3,066.70 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 306.67 ลา้นหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงบริษัทดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนแล้วเม่ือวนัท่ี  

11 มกราคม 2556 

 ปี 2556 - วัน ท่ี  2 มกราคม 2556 บริษัท ซ้ือหุ้น  BIC เพิ่ม เติมอีกจําน วน  26,029,999 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วในราคาหุ้นละ  

12.88 บาท โดยซ้ือจาก บริษัท ท่ีดินบางปะอิน จํากัด เป็นผลให้บริษัทถือหุ้น  

BIC ทั้ งหมดเท่ากับ 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน 

และเรียกชาํระแลว้ของ BIC ท่ีเท่ากบั 1,370 ลา้นบาท 

  - ว ัน ท่ี  4 กุมภ าพัน ธ์  2556 ท่ี ป ระชุมวิส ามัญ ผู ้ถือหุ้น ขอ งบ ริษัท คร้ังท่ี  1/2556  

มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,066.70 ล้านบาท เป็น 4,600  

ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 153,330,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

10 บาท จาํหน่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วนในราคาหุน้ละ 40 บาทและไดมี้มติให้
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เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมกนัน้ี

ไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,600 ล้านบาทเป็น 5,500 ลา้นบาท 

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 180 ล้านหุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

และมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

พร้อมทั้ งมีมติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 - บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ซีเค  

พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 

 - ว ันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 หุ้นสามัญของบริษัทได้เร่ิมทําการเข้าซ้ือขายคร้ังแรก 

ในตลาดหลกัทรัพย ์ 

 ปี 2557 - วนัท่ี 22 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2557 ไดอ้นุมติัให้บริษัท 

นําส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 170 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

  - ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท ค ร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวัน ท่ี  28 ตุลาคม 2557  

มีมติอนุมัติให้ BIC ทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  โดยเข้าลงนามสัญญาว่าจ้าง CK  

ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทให้เป็นผู ้รับเหมาก่อสร้างโครงการ BIC-2  

โดยมีมูลค่าสัญญาไม่เกิน 4,310 ล้านบาท ซ่ึงมีกาํหนดเร่ิมการก่อสร้างในวันท่ี  

1 มกราคม 2558 โดยมีกาํหนดเวลาการก่อสร้าง 29 เดือน ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ 

และเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นช่วงกลางปี 2560 

 1.4 พัฒนาการที่สําคญัในรอบปี 2558 

 วนัท่ี 9 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1) จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้ งส้ิน  

110 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้นในวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ซ่ึงเป็นการจ่าย 

เงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้คร้ังแรกของบริษทั 

2) เข้าซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น  

มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้ชาํระเงิน รับโอนหุ้นจํานวนดงักล่าวจาก CK  

พร้อมจดทะเบียนเขา้เป็นผูถ้ือหุน้ของ XPCL แทน CK แลว้ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558  

ทั้ งน้ี  บริษัทได้แต่งตั้ งบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู ้บริหารใน XPCL ตามสัดส่วน 

การถือหุน้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551  

3) ลดมูลค่าท่ีตราไวต่้อหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 

3,740 ล้านบาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 9,240 ล้านบาท  
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โดยบริษทัจดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้จาํนวน 7,370 ลา้นบาทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 

4) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,870 ล้านหุ้น พร้อมออกและเสนอขายใบสําคัญ 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือและชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 1,870 ล้านหุ้น รวมจํานวน 3,740 ล้านหุ้น  ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไม่มีผู ้ถือหุ้น

แสดงความจาํนงใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนแต่อยา่งใด  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1) แต่งตั้ง นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ เป็นกรรมการบริหาร 

2) แต่งตั้ ง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ ให้ดาํรงตําแหน่งกรรมการผู ้จัดการ และเลขานุการบริษัท  

 โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

ทั้ งน้ี หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันท่ี 4 มิถุนายน 2558 และ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (CKP-W1) เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

ในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.5.1 นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

ประเภทต่างๆ ซ่ึงบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อย 

และบริษทัร่วม โดยบริษทัจะจดัส่งบุคลากรเขา้ปฏิบติังานบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพื่อควบคุมดูแล

การบริหารงานของบริษทัต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด  

บ ริษัท ย่อยแ ละบ ริษัท ร่ว มข องบ ริษัท เป็ น ผู ้ป ระก อบ การโค รงก ารไฟ ฟ้ าป ระเภ ท ต่างๆ  

ซ่ึงประกอบดว้ย โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และโครงการไฟฟ้า

พลงัแสงอาทิตย ์ 

1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทดําเนินงานในลักษณะ Holding Company ในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

ประเภทต่างๆ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าใน

สัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดาํรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของ Holding 

Company ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การดาํรงสถานะเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียด

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 
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กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ลงทุนในธุรกจิผลิตไฟฟ้าพลงันํ้า 56%  บริษทั. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 

จาํกดั (มหาชน) 33.34% 

 บริษทั พี.ที. จาํกดัผูเ้ดียว 5.33% 

 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

5.33% 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากไฟฟ้า

พลงันํ้า 

30%  บริษทั นที ซินเนอร์ย่ี จาํกดั 25.00% 

 ELECTRICITE DU LAOS (EDL) 

20.00% 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

12.50% 

 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)1

* 7.50% 

 บริษทั พี.ที. จาํกดัผูเ้ดียว 5.00% 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า

จากโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

65%  บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

จาํกดั (มหาชน) 25.00% 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 8.00% 

 ผูถื้อหุน้รายย่อยอ่ืนๆ 2.00% 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

100% - 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

30% บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด ์ท ูจาํกดั 

70.00% 

บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

30% บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด ์วนั จาํกดั 

70.00% 

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จาํกดั1 พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100% - 

บริษทั วิส โซลิส จาํกดั1 พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100% - 

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จาํกดั1 พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100% - 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั1 พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100% - 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั1 พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100% - 

   หมายเหต ุ: 1 ยงัไม่มีการดาํเนินงาน 

                                                             
* บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BEM) เม่ือวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 
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 1.6  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน

ผูถ้ือหุน้ล่าสุด คือ 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษัท ได้แก่ บริษัท ช. การช่าง จํากัด (มหาชน) (CK) (สัดส่วนร้อยละ 30.25)   

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)* (สัดส่วนร้อยละ 19.40)  และ บริษัท  

ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) (TTW) (สัดส่วนร้อยละ 25.31)  ซ่ึงบริษัทผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ งสามบริษัท 

และบริษทัถือว่าเป็นบริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด 

เดิม CK มีธุรกิจหลักคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ต่อมา CK ได้มีการลงทุนในธุรกิจ

สัมปทานและสาธารณูปโภคเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ และเพิ่มความหลากหลาย 

ใน การป ระกอบธุรกิจ   ซ่ึ ง CKP ถือ เป็ นบริษัทแกนนํา (Flagship Company) ท างด้านพลังงานของ 

กลุ่ม ช.การช่าง โดยในอนาคตการพฒันาธุรกิจดา้นพลงังานภายใตก้ลุ่ม ช.การช่าง จะดาํเนินการผ่าน CKP  

 

                                                             
* บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BEM) เม่ือวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 

บริษทั ช.การช่าง จาํกัด 

(มหาชน) (CK) 

บริษัท ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) (BEM) 

บริษทั ทีทดีับบลิว จาํกัด  

(มหาชน) (TTW) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ผู้ถือหุ้นอืน่ๆ 

17.13% 19.04% 

30.25% 

19.40% 25.31% 

25.04% 

CK

ธุรกจิรับเหมา

ก่อสร้าง

ธุรกจิสัมปทานและ

สาธารณูปโภค

BEM

TTW

CKP
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจใน Holding Company โดยการเขา้ลงทุนในบริษทัต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  ซ่ึงประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า รายได้หลกัของบริษัทจึงมาจากเงินปันผลตามสัดส่วนการร่วมทุน ทั้ งน้ี ณ วันท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีกาํลงัการผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และโครงการท่ีอยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 2,159.5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกําลังการผลิตติดตั้ งจากโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้ว  

754.5 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตติดตั้งจากโครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง 1,405 เมกะวตัต ์  

บริษทัจดัประเภทการลงทุนออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า ไดแ้ก่ บริษทั เซาทอ์ีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (SEAN) และบริษทั ไซยะบุรี  

พาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) 

2. ธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration ไดแ้ก่ บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) 

3. ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC)  บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั 

(CRS) และ บริษทั นครราชสีมา โซลา่ร์ จาํกดั (NRS) 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในระยะ 2 ปีท่ีผ่านมาเป็นดงัน้ี 

รายไดจ้ากธุรกจิหลกั 
ดาํเนินการ

โดย 

สัดส่วนการ

ถือหุน้ 

รายได ้ปี 2558 

(ลา้นบาท) 

% ของ

รายไดร้วม 

รายได ้ปี 2557 

(ลา้นบาท) 

% ของรายได้

รวม 

รายไดจ้ากธุรกจิหลกั       

โรงไฟฟ้าพลงันํ้า SEAN 56% 3,883.15 56.61 3,976.45 56.31 

โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration BIC 65% 2,654.89 38.71 2,803.12 39.69 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ BKC 100% 158.47 2.31 162.57 2.30 

รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั   

 

6,696.15 97.63 6,942.14 98.30 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ CRS 30% 21.89 0.32 22.18 0.31 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ NRS 30% 13.86 0.20 12.49 0.18 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้า XPCL 30% (27.18) (39)   

รวมส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

และ บริษทัร่วม  8.57 0.13 34.67 0.49 

รายไดอ่ื้นๆ   

 

  

  รายไดค่้าบริหารโครงการ บริษทัและบริษทัย่อย 60.59 0.88 56.86 0.81 

รายไดอ่ื้นๆ บริษทัและบริษทัย่อย 93.59 1.36 28.37 0.40 

รวมรายไดอ่ื้นๆ   

 

154.18 2.24 85.23 1.21 

รายไดร้วม   

 

6,859.26 100.00 7,062.04 100.00 
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2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โครงการไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 

- โครงการไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา 

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 

บริษทัถือหุน้ใน SEAN สัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ และ SEAN ถือหุ้น

สัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ในบริษัท ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จ ํากัด (NN2)  

ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และได้รับ

สัมปทานในการพฒันาและดาํเนินโครงการไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 จากรัฐบาล สปป.ลาว 

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ตั้งอยูบ่นลาํนํ้างึมระหว่างภูเขาภูแซและภูฮวด บา้นหว้ยม่อ เมืองฮ่ม 

แขวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว โดยอยูห่่างจากเข่ือนนํ้างึม 1 ข้ึนไปทางตน้นํ้าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาวในแนวตรงเป็นระยะทาง  

90 กิโลเมตร มีกาํลังการผลิตไฟฟ้าจาํนวน 615 เมกะวัตต์ เร่ิมผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก  

(Initial Operation Date ห รือ IOD) เม่ือวัน ท่ี  26 มีนาคม 2554 และเร่ิมดํา เนินการเชิงพาณิ ชย ์

(Commercial Operation Date หรือ COD) ในวันท่ี 1 มกราคม 2556 โดยโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า 

นํ้ างึม 2 จ ําหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้ทั้ งหมดให้แก่  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ .)  

ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

 รายไดค่้าไฟฟ้าของ NN2 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากาํหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะรับซ้ือในแต่ละปีจาํนวน 2,310 ลา้นกิโลวตัต-์

ชัว่โมง (ลา้นหน่วย)โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆดงัน้ี 

(ก) พลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy หรือ PE) ปีละจาํนวน 2,218 ลา้นหน่วย โดยแต่ละวนั

สามารถผลิตไฟฟ้าไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมง การชาํระค่าไฟฟ้าดงักล่าวจะชาํระเป็นเงินสกุลบาท

และดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ SE) ปีละจาํนวน 92 ลา้นหน่วย เป็นไฟฟ้าท่ีผลิต

ได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปี การชาํระค่าไฟฟ้าดังกล่าว 

จะชาํระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินเกิดข้ึนเม่ือ NN2 พบว่า

ปริมาณนํ้ ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ ทาํใหใ้นเดือนนั้นๆ สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าจาํนวน

ตามข้อ (ก) และข้อ (ข) ซ่ึงได้แจ้งล่วงหน้าต่อ กฟผ.  ส่วนเกินจากท่ีได้แจ้งจะนับเป็น

พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน การชาํระค่าไฟฟ้าดงักล่าวจะชาํระเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด  
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นอกจากนั้น ในกรณีท่ี NN2 สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าจาํนวน PE หรือ SE ท่ีกาํหนดในสัญญา 

จะสามารถเก็บสะสมจาํนวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินนั้นในบัญชีไฟฟ้าสํารอง (Reserve Account)  

และสามารถนาํหน่วยไฟฟ้าดงักล่าวมาใชใ้นอนาคตไดใ้นกรณีท่ีปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจาํหน่าย

ใหแ้ก่ กฟผ.ไดค้รบตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 โครงการไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี 

บริษทัถือหุน้ใน XPCL สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ XPCL เป็นบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในสปป.ลาว และไดรั้บสัมปทานในการพัฒนาและดาํเนินโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า 

ไซยะบุรี จากรัฐบาล สปป.ลาว 

โครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าไซยะบุรี เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้ าประเภทฝายทดนํ้ าบนลาํนํ้ าโขง 

ซ่ึงแตกต่างจากโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า  นํ้ างึม 2 ท่ี เป็นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ าประเภท 

เข่ือนกกัเก็บ กล่าวคือ โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายนํ้ าลน้ท่ีมีความสูงไม่มาก 

โดยจะปล่อยนํ้าไหลผ่านเท่ากบัปริมาณนํ้าท่ีไหลเขา้แต่ละวนั 

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรีตั้งอยู่บนลาํนํ้าโขงตอนล่าง ซ่ึงอยูใ่นอาณาเขตของสปป.ลาวทั้งหมด 

อยู่ห่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอเชียงคาน  

จังห วัดเลยประมาณ  160 กิโลเมตร XPCL มีก ําลังการผลิตไฟ ฟ้ าจําน วน  1,285 เมกะวัตต ์ 

โดยจะจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจากกาํลังการผลิต 1,220 เมกะวตัต์ให้แก่ กฟผ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวันเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยโ์ดยท่ีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว 

กาํหนดวนัดาํเนินการเชิงพาณิชยข์อง XPCL ตรงกบัวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 และ XPCL จะจาํหน่าย

ไฟฟ้าจากกาํลงัการผลิตอีก 60 เมกะวตัต์ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ภายใตส้ัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าระหว่าง EdL และ XPCL 

เน่ืองจาก XPCL อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการในระยะท่ีสอง  ต่อเน่ืองจากการก่อสร้างโครงการ

ในระยะแรกซ่ึงแล้วเสร็จไปเม่ือเดือนมกราคม 2558 บริษัทจึงยงัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งรายไดจ้าก 

การลงทุนใน XPCL ทั้งน้ี การก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรีจะใชเ้วลาทั้งส้ินประมาณ 8 ปี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  การก่อสร้างโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 56 ซ่ึงเป็นไปตาม

แผนการก่อสร้าง 

ทั้ งน้ี  โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้ าไซยะบุรี ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมศาสตร์ชั้น เยี่ยม 

ด้านไฟฟ้าพลังนํ้ าเพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน และลดผลกระทบทั้ งทางด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม  

การออกแบบดงักล่าวไดร้วมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจน 

การป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งและการรักษาคุณภาพนํ้ าด้วย นอกจากน้ี เคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

ผลิตไฟฟ้าทุกชนิดนั้ น ได้ใช้เทคโนโลยีชั้นยอดจากผู ้ผลิตท่ีมีความเช่ียวชาญสูงเป็นท่ียอมรับ 

จากทัว่โลก และในดา้นความปลอดภัยของโครงการนั้น ไดจ้ัดให้มีประตูระบายนํ้ าล้นและประตู 

ระบายตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่อยา่งครบถว้น และออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวอยา่งเหมาะสม 
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2.1.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา 

การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าจะต้องอาศัยภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม โดยประเทศ 

เพื่อนบา้นอยา่ง สปป.ลาว มีศกัยภาพสูงในการพฒันาโครงการและสามารถจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้

กลบัมายงัประเทศไทยได ้ ณ เดือนตุลาคม 2558 โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าต่างประเทศท่ีจาํหน่าย

ไฟฟ้าให ้กฟผ. มีดงัน้ี  

  โครงการ ประเทศ กาํลงัผลิต (เมกะวตัต)์ 

1 เทิน-หินบุน (รวมส่วนต่อขยาย) สปป. ลาว 434 

2 หว้ยเฮาะ สปป. ลาว 126 

3 นํ้าเทิน 2 สปป. ลาว 948 

4 นํ้างึม 2 สปป. ลาว 5971 

5 หงสา สปป. ลาว 491 

หมายเหตุ: 1 จากขอ้มูลของ กฟผ. ระบุกาํลังการผลิตที่ กฟผ.รับซ้ือจากโครงการนํ้ างึม 2 ณ จุดส่งมอบไวท้ี่ 596.6 เมกะวตัต์ โดยที่กาํลัง 

การผลิตติดตั้งของโครงการนํ้ างึม 2 เท่ากบั 615 เมกะวตัต ์

ในกรณีท่ีผูพ้ฒันาโครงการตอ้งการจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดใ้ห้กับประเทศไทยโดยการทาํสัญญา 

ซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. นั้น ประเภทของโรงไฟฟ้าและกาํหนดช่วงเวลาเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าจะเป็นไป

ตามแผนพัฒนากาํลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยใชแ้ผนพัฒนากาํลังผลิต

ไฟ ฟ้าของประเทศ  พ .ศ . 2558-2579 ซ่ึ ง เป็ น แผน สําหรับกําลังการผลิตไฟฟ้ าใน ระยะยาว  

โดยแผนดงักล่าวไดก้าํหนดการรับซ้ือไฟจากต่างประเทศในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2579 ดงัน้ี 

ปี พ.ศ. โครงการ ชนิดเช้ือเพลิง ประเทศ กาํลงัการผลิตตาม

สัญญา   

(เมกะวตัต)์ 

2558 หงสา เคร่ืองท่ี 1-2  ถา่นหิน สปป.ลาว 2 x 491 

2559 หงสา เคร่ืองท่ี 3  ถา่นหิน สปป.ลาว 491 

2560 - - - - 

2562 นํ้าเง๊ียบ 1 พลงันํ้า สปป.ลาว 269  

2562 เซเปียน-เซนํ้านอ้ย พลงันํ้า สปป.ลาว 354  

2562 ไซยะบุรี พลงันํ้า สปป.ลาว 1,220  

2563-

2568 

- - - - 

2569 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

2570 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

2571 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

2572 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 
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ปี พ.ศ. โครงการ ชนิดเช้ือเพลิง ประเทศ กาํลงัการผลิตตาม

สัญญา   

(เมกะวตัต)์ 

2573 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

2574 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

2575 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

2576 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

2577 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

2578 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

2579 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

รวม 11,016 

 

ในปัจจุบนัมีผูส้นใจลงทุนและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าอยู่พอสมควรทาํให้เกิดการแข่งขนัในการ

พฒันาโครงการและการเสนอขายไฟฟ้า  อย่างไรก็ตามในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้ า 

ตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง ใชร้ะยะเวลานานในการศึกษาความเป็นไปได ้รวมถึงมีความซับซ้อน 

ในการก่อสร้างมากกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ตอ้งใชป้ระสบการณ์ ความชาํนาญในการออกแบบ

ก่อสร้าง  นอกจากน้ียงัตอ้งศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย เน่ืองจากการสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า

ขนาดใหญ่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีจาํนวนมากซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในบริเวณ

พื้นท่ีของโครงการ รวมทั้ งทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ ทาํให้การศึกษาผลกระทบด้านสังคม  

ชุมชนและส่ิงแวดล้อม รวมถึง มาตรการในการลดผลกระทบและเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบ 

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุผลดังกล่าวทาํให้จ ํานวน 

ผูล้งทุนและพฒันาโครงการจะถูกจาํกดัดว้ยเง่ือนไขดา้นศกัยภาพทางการเงิน ดา้นเทคโนโลยีและ

ความชาํนาญในการพฒันาโครงการ 

บริษทัเช่ือมัน่ในศกัยภาพในการแข่งขนัจากประสบการณ์และความชาํนาญในการพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังนํ้ าขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว โดยนอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 แล้ว 

ยงัมีโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาและก่อสร้างโดยกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่  

- โครงการโรงฟ้าพลังนํ้ า นํ้ าบาก ขนาดกาํลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ โดย SEAN ซ่ึงเป็น 

บริษัทย่อยของบริษัทได้ลงนาม Project Development Agreement กับ รัฐบาล สปป.ลาว 

เพื่อพฒันาโครงการดงักล่าว  โครงการมีกาํหนดแลว้เสร็จและจะเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์

ไดใ้นปี พ.ศ. 2561 โดยจะจาํหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดท่ีผลิตไดก้บัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้ าไซยะบุรี ขนาดกาํลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ โดย XPCL  

ซ่ึงอยูร่ะหว่างการก่อสร้างและมีกาํหนดดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
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2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

เข่ือน ของโรงไฟ ฟ้าพ ลังนํ้ านํ้ า งึม 2 มีลักษ ณ ะเป็ นเข่ือน แบ บเก็บกัก  โดยจะเก็บ นํ้ าไว้ใน 

อ่างเก็บนํ้ า (Reservoir) เพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้างเข่ือนจะสร้างให้ระดบัท่ีกักเก็บนํ้ า 

อยู่สูงกว่าโรงไฟฟ้า  เพื่อให้มีระดับนํ้ าท่ีแตกต่างกัน เม่ือนํ้ าถูกปล่อยลงมาจะทาํให้มีแรงดันสูง   

โดยนํ้ าจะถูกปล่อยจากอ่างกักเก็บนํ้ าลงมาตามอุโมงค์ส่งนํ้ าไปยงัอาคารโรงไฟฟ้า  ซ่ึงจะมี 

การควบคุมปริมาณนํ้ าท่ีปล่อยออกมาให้ได้ตามปริมาณท่ีต้องการ  ปริมาณนํ้ าท่ีไหลลงมาตาม 

อุโมงคส่์งนํ้าซ่ึงมีแรงดนัสูง ซ่ึงจะผลกัดนัให้ใบพดัของเคร่ืองกงัหัน(Turbine) หมุนดว้ยความเร็วสูง  

เพลาของเคร่ืองกังหัน ท่ี ต่อเข้ากับเพลาของเค ร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุน 

และทาํใหเ้กิดการเหน่ียวนาํในเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า  

อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) ติดตั้งเคร่ืองกงัหันนํ้ าชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ ง จาํนวน  

3 ชุดซ่ึงเป็นเคร่ืองกังหันท่ีทาํงานแบบแรงโต ้ เหมาะสําหรับเข่ือนพลังนํ้ าท่ีมีระดับความสูงนํ้ า 

ปานกลางลกัษณะเดียวกบัเข่ือนของโรงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ส่วน Generator เป็นเคร่ืองชนิด 

Synchronous จาํนวน 3 ชุด กาํลงัการผลิตชุดละ 205 เมกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 

615 เมกะวตัต ์ 

แหลง่พลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 คือ ปริมาณนํ้ าท่ีมาจากลาํนํ้ างึม   

ซ่ึงมีต้นกาํเนิดมาจากท่ีราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดลํานํ้ าประมาณ 354 กม. โดยพื้นท่ี 

อ่างเกบ็นํ้ าครอบคลุม 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุนํ้ าเตม็ท่ี 4,886 ลา้นลกูบาศกเ์มตรท่ีระดบันํ้ า

เตม็เข่ือนสูงสุด 375 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านํ้ าท่ีนํามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย เพราะเป็นนํ้ า 

ท่ีไดม้าจากตามธรรมชาติ  แต่กมี็ขอ้จาํกดัอยูบ่า้งเพราะปริมาณนํ้าในแต่ช่วงจะมีปริมาณท่ีไม่แน่นอน

และไม่สามารถคาดการณ์ได ้ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศและฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ในการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 ได้ทาํการศึกษาค่าสถิติปริมาณนํ้ าฝนเฉลี่ย

ยอ้นหลัง 50 ปี (ระหว่าง พ.ศ.2497 – พ.ศ.2546)  พบว่าปริมาณนํ้ าฝนในลาํนํ้ างึมมีมากเพียงพอ 

และสามารถกักเก็บนํ้ า เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณท่ีได้ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ  

กฟผ. ในแต่ละปี 
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ปริมาณนํ้าในเข่ือนของโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 ในปี 2557 และปี 2558 มีดงัน้ี 

 ปี 2558 ปี 2557 

ระดบัความสูง 

(ม.รทก.)* 

ปริมาณนํ้า 

(ลูกบาศกเ์มตร) 

ระดบัความสูง 

(ม.รทก.) 

ปริมาณนํ้า 

(ลูกบาศกเ์มตร) 

 มกราคม  373.72 4,771.96 372.33 4,604.72 

 กุมภาพนัธ์  373.93 4,560.22 370.64 4,431.54 

 มีนาคม  371.90 4,140.04 368.23 4,190.92 

 เมษายน  367.71 3,390.05 358.93 3,333.79 

 พฤษภาคม  359.58 2,669.52 350.62 2,667.29 

 มิถุนายน  350.65 2,258.43 343.85 2,192.50 

 กรกฎาคม  344.84 2,829.75 343.89 2,195.29 

 สิงหาคม  352.76 3,906.65 351.76 2,753.04 

 กนัยายน  365.28 4,554.07 367.35 4,104.97 

 ตุลาคม  371.84 4,735.18 374.30 4,811.22 

 พฤศจิกายน  373.58 4,553.05 373.78 4,755.82 

 ธนัวาคม  371.83 4,617.17 373.76 4,749.59 

หมายเหต ุ:  ขอ้มูลจาก บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั 

*ม.รทก. คือ เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี คือ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC-1) 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

บริษัทถือหุ้นใน BIC สัดส่วนร้อยละ 65 โดย BIC เป็นผู ้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าจาก

โ ร งไ ฟ ฟ้ า ร ะ บ บ  Cogeneration ท่ี ใ ช้ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ เป็ น เช้ื อ เพ ลิ งโ ด ย  BIC-1 ตั้ งอ ยู่ ใ น 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อาํเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีกาํลังการผลิตไฟฟ้า 

117.5 เมกะวตัต์และกาํลงัผลิตไอนํ้า 19.6 ตนัต่อชัว่โมง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน 90 

เมกะวตัต์ ระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์และจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลือและไอ

นํ้าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย BIC-1 เร่ิมดาํเนินการ

เชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 

นอกจากน้ี BIC อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 

(BIC -2) ขนาดกาํลังการผลิตไฟฟ้าจํานวน 120 เมกะวัตต์และไอนํ้ าปริมาณ 20 ตันต่อชั่วโมง  

ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบั BIC-1 ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อาํเภอ บางปะอิน จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา โดย BIC-2 จะผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่  กฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต ์ 

ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ส่วนไฟฟ้าท่ีเหลือ
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และไอนํ้ าจะจําหน่ายให้แก่ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

ทั้งน้ี สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และ BIC-2 กาํหนดวนัเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยข์อง BIC-2 

ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ BIC-2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

กว่าร้อยละ 18 ซ่ึงเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง 

 รายไดค่้าไฟฟ้าของ BIC- 1 ท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. ประกอบไปดว้ย 

(ก) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Capacity Payment) กาํหนดจากตน้ทุนของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถ

ห ลี ก เลี่ ย งไ ด้ ใน อ น า ค ต  (Long Run Avoided Capacity Cost) จ าก ก า ร รั บ ซ้ื อ ไ ฟ ฟ้ า 

จากโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงพาณิชยข์นาดใหญ่รวมค่าระบบส่ง 

(ข) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) กาํหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า  

ค่าดาํเนินการ ค่าบาํรุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า ท่ี กฟผ. สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Energy Cost) จากการรับซ้ือพลังงานไฟฟ้า 

จากโรงไฟฟ้าของผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ท่ีผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Cogeneration 

(ค) ค่าก ารป ระห ยัด การใช้เช้ือ เพ ลิ ง (Fuel Saving) ก ําห น ดจากป ระโยชน์ ท่ี ได้รับ จาก 

การประหยดัเช้ือเพลิงท่ีผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กสามารถประหยดัได้จากการผลิตพลังงาน 

ความร้อนและพลงังานไฟฟ้าร่วมกนัโดยใชร้ะบบ Cogeneration 

รายไดค่้าไฟฟ้าของ BIC-1 ท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

โดยทั่วไปบริษทัจะกาํหนดราคาค่าไฟฟ้าท่ีจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรม โดยอา้งอิงกบัอัตรา 

ค่าไฟฟ้าของ กฟภ. สาํหรับกิจการขนาดใหญ่ และอาจมีส่วนลดสาํหรับลูกคา้บางราย  

รายไดจ้ากการจาํหน่ายไอนํ้าของ BIC-1  

สัญญาการจาํหน่ายไอนํ้ าใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมนั้นจะมีการเจรจากบัลูกคา้แต่ละรายเช่นเดียวกนั

กบัสัญญาจาํหน่ายไฟฟ้า บริษทักาํหนดราคาไอนํ้าจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเลี่ยงไดห้ากซ้ือจากบริษทั 

(Avoided Cost Basis) ราคาไอนํ้ ามักจะปรับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนของดัชนี ต่างๆ  

รวมถึงค่าก๊าซและดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทย 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration บริษัทมุ่งพิจารณาท่ีรูปแบบการจาํหน่ายไฟฟ้า 

ส่วนใหญ่ให้ กฟผ. และจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าส่วนท่ีเหลือให้ผู ้ประกอบการอื่นๆ ซ่ึงจะเป็น

รูปแบบท่ีมีความมัน่คงในดา้นรายไดม้ากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการจาํหน่ายไฟฟ้าใหผู้ป้ระกอบการ

อื่นๆ เพียงอยา่งเดียว 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา รัฐบาลไดมี้การประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม

แบบ Firm Type ระบบ Cogeneration ขนาดกาํลงัการผลิตท่ีจาํหน่ายเขา้สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์
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ทาํให้มีผู ้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทดังกล่าวอยู่หลายราย โดย ณ เดือนธันวาคม 2558 

โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration  มีสถานะดงัน้ี 

สถานะ จาํนวน

โครงการ 

กาํลงัการผลิตติดตั้ง 

(เมกะวตัต)์ 

ปริมาณขาย 

ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  

(เมกะวตัต)์ 

ยงัไม่ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ 38 4,521.421 3,420.000 

ดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 38 4,719.310 3,117.000 

หมายเหต ุ:  ขอ้มูลจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน ณ เดือนธนัวาคม 2558 

แผนพัฒนากาํลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 

ท่ี รับ ซ้ื อ จ าก ผู ้ผ ลิ ตไฟ ฟ้ าร ายให ญ่ ท่ี มีข้อ ผู ก พัน แ ล้ว  โ ดย ใน ส่ วน ข อ งก ารรั บ ซ้ื อ ไฟ ฟ้ า 

จากผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กนั้ น  ก ําหนดว่า ในช่วงปี  2558-2568 ให้มีการรับซ้ือไฟฟ้า 

จาก SPP จาํนวน 97 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 5,922 เมกะวตัต ์แบ่งเป็น (1) ระบบการผลิต

พลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) จํานวน 41 โครงการ รวมกาํลงัผลิตไฟฟ้า  

3,660 เมกะวัตต์ (2) ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั (Cogeneration) ต่ออายุ

สัญญา จํานวน 25 โครงการ รวมกาํลังผลิตไฟฟ้า 424 เมกะวตัต์ (3) พลังงานหมุนเวียน จาํนวน  

31 โครงการ รวมกาํลงัผลิตไฟฟ้า 1,838 เมกะวตัต ์

บริษทัเช่ือมัน่ในศกัยภาพในการแข่งขนัสําหรับการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เน่ืองจาก 

มีประสบการณ์จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นผูจ้ ําหน่ายไฟฟ้าตามประกาศรับซ้ือในปี พ.ศ. 2550 

(จาก BIC-1) และตามประกาศรับซ้ือในปี พ.ศ. 2553 (BIC-2) นอกจากนั้นบริษทัยงัไดมี้การเตรียม

ความพร้อมอย่างต่อเน่ืองในดา้นต่างๆท่ีมีความสําคญัต่อโครงการ เช่น ความสามารถในการจัดหา

เช้ือเพลิง การเช่ือมต่อกบัจุดรับซ้ือไฟฟ้า ลูกคา้ท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอนํ้า เป็นตน้ 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

ใน การผลิตไฟ ฟ้ าของโรงไฟ ฟ้ าระบ บ Cogeneration ของ BIC จะนําก๊ าซ ธรรมชาติเข้ามา 

เป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหม ้เพื่อทาํให้เกิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคลื่อนกงัหันก๊าซ (Gas Turbine) 

การหมุนของกงัหันก๊าซดงักล่าวจะหมุนใหเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Power Generator) ผลิตไฟฟ้าออกมา 

จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหมใ้นเคร่ืองกงัหันก๊าซซ่ึงมีความร้อนสูงจะผ่านไปยงัหมอ้ไอนํ้ า 

(Heat Recovery Steam Generator “HRSG”)  ท ําให้ได้ไอ นํ้ าแรงดัน สู ง (High Pressure Steam)  

ไปขบัเคลื่อนกงัหนัไอนํ้า (Steam Turbine) การหมุนของกงัหนัไอนํ้ากจ็ะไปหมุนขบัใหเ้คร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้า (Power Generator) ผลิตไฟฟ้าต่อไป 
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แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ของ BIC จะใช้ก๊าซธรรมชาติและนํ้ าประปา 

เป็นวัตถุดิบในการผลิต  โดย BIC-1 ได้ทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) (ปตท.) เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 ระยะเวลา 25 ปี และไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้าประปา กบั  

บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (TTW) เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 ระยะเวลา 25 ปี 

2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ีคือ  

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั บางเขนชยั จาํกดั 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั เชียงราย โซลา่ร์ จาํกดั 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั นครราชสีมา โซลา่ร์ จาํกดั 

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC) 

บริษัทถือหุ้นใน BKC ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย BKC ตั้ งอยู่ท่ี  หมู่ 9 ตาํบลโคกไทย อ ําเภอ 

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นท่ีประมาณ 180 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ 

ฟิล์มบาง (Thin Film) มีขนาดกาํลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

สําหรับผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552  

มีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาได้อีกคร้ังละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา  

ตามสัญญาดงักล่าว กฟภ.ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต์  และ BKC จะไดรั้บ 

ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (หน่วย) เป็นระยะเวลา 10 ปี

นับแต่วนัเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ซ่ึง BKC ไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี  

10 สิงหาคม 2555 นอกจากน้ี BKC ไดด้าํเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อสิทธิในการจาํหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั เชียงราย โซลา่ร์ จาํกดั (CRS) 

บริษทัถือหุ้นใน CRS ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย CRS ตั้ งอยู่ท่ี ตาํบลท่าขา้วเปลือก อาํเภอแม่จัน 

จงัหวดัเชียงราย  บนพื้นท่ีประมาณ 160 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Multi-Crystalline Cells 

มีขนาดกาํลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์  โดย CRS ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้า

รายเล็กมากกับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาได้อีกคร้ังละ 5 ปีโดยอัตโนมัติจนกว่า 

จะมีการยกเลิกสัญญาตามสัญญาดงักล่าว กฟภ.ตกลงท่ีจะซ้ือพลงัไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ 

และ CRS จะไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี

นับแต่วนัเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ซ่ึง CRS ได้เร่ิมผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 
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2556 น อก จาก น้ี  CRS ได้ด ํา เนิ น ก ารยื่น ข อใบ รับ รอ งก ารลด ก ารป ล่อ ยก๊าซ เรือน กระจ ก 

เพื่อสิทธิในการจาํหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2555 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั นครราชสีมา โซลา่ร์ จาํกดั (NRS) 

บริษัทถือหุ้นใน NRS ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย NRS ตั้ งอยู่ท่ี ตาํบลตะเคียน อาํเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา  บนพื้นท่ีประมาณ 300 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง  

(Thin Film) มีขนาดกาํลงัการผลิต 6 เมกะวตัต์  โดย NRS ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าสําหรับ

ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากกับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาได้อีกคร้ังละ 5 ปีโดยอัตโนมัติ

จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดงักล่าว กฟภ.ตกลงท่ีจะซ้ือพลงัไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 

6 เมกะวัตต์  และ NRS จะได้รับ Adderในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่ 

วันเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ ซ่ึง NRS ได้เร่ิมผลิตไฟฟ้าให้แก่  กฟภ. เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2555 

นอกจากน้ี  NRS ได้ด ําเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิ 

ในการจาํหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 

รายไดค่้าไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS ประกอบไปดว้ย 

ก. อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีขายให้ กฟภ.อยู่ในระดบัแรงดนั 11-13 กิโลโวลต์  ราคาจะเป็นไป

ตามประกาศของ กฟผ. รวมกบัค่าไฟฟ้าผนัแปรขายส่ง (Ft) 

ข. ค่าส่ วน เพิ่ มราคารับ ซ้ื อไฟ ฟ้ า  (Adder) ใน อัตรา 8 บาท/ห น่ วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)  

เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศ 

ท่ีอยู่ใน เส้นศูนย์สูตร ทําให้ได้รับพลังแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้ งปีสูงกว่า เขตอื่นๆ ของโลก  

ซ่ึงการศึกษาจากขอ้มูลดาวเทียมประกอบการตรวจวดัภาคพื้นดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พบว่าพื้ น ท่ีท่ี มีศักยภาพด้านพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย  

ซ่ึ งมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์เฉลี่ ยทั้ งปีประมาณ  18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนให ญ่ 

อยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และบางส่วนอยูใ่นพื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงส่งผลใหป้ระเทศไทย 

มีศกัยภาพในการผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยไ์ดถ้ึง 10,000 เมกะวตัต์ (ขอ้มูล: กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน) 

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP)  

เป็นหน่ึงในหา้แผนของกรอบแผนบูรณาการพลงังานแห่งชาติ ทั้งน้ี AEDP เน้นการพฒันาพลงังาน

ทดแทนและพลงังานทางเลือก เน้นการพฒันาพลงังานทดแทนให้เต็มตามศกัยภาพในแต่ละพื้นท่ี 

โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลงังาน

ทดแทนอื่นๆ เช่น ลม และแสงอาทิตย ์เป็นตน้ พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจาํหน่ายไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าทั้งสาม ให้รองรับการส่งเสริมพลงังานทดแทนเป็นรายพื้นท่ี ตลอดจนพฒันาระบบ  
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Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมาย 

ท่ีจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากปัจจุบัน ท่ีร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20  

ของปริมาณ ความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี  2579 โดยจะมีก ําลังการผลิตไฟฟ้ า 

จากพลงังานหมุนเวียนรวมเท่ากบั 19,634.4 เมกะวตัต ์ดงัน้ี 

 

         หน่วย: เมกะวตัต์ 

ปี แสงอาทิตย ์ พลงัลม พลงันํ้า ขยะ ชีวมวล กา๊ซชีวภาพ พืชพลงังาน รวม* 

2557 1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 2,541.8 311.5 - 7,490.4 

2579 6,000.0 3,002.0 3,282.4 500.0 5,570.0 600.0 680.0 19,634.4 

หมายเหต ุ: *กาํลงัการผลิตติดตั้ง 

ในการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ได้นําแผน AEDP  

ผนวกเข้ามาเป็นหน่ึงในสมมติฐานการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและกาํลังผลิตไฟฟ้าใหม่  

ในช่วงปี 2558-2579 ไวด้ว้ย  

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 

จากพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยการรับซ้ือไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา โดยในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 

กพช. ได้มีมติเห็นชอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ดงัน้ี 

1) เห็นชอบใหรั้บซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้ง 3 ประเภท ดงัน้ี 

1.1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน 

1.1.1) ให้เปิดรับซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีเหลือ อีกประมาณ 576 เมกะวตัต์ (ให้เต็มตาม

เป้าหมาย 2,000 เมกะวตัต์) ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT)  

ท่ี 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี และใหมี้กาํหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชิงพาณิชยภ์ายในส้ินเดือนธนัวาคม 2558 

1.1.2) มอบให้ พพ.รับไปพิจารณาและเจรจากับผู ้ท่ียื่นขอ้เสนอโครงการเพื่อขอ 

ขายไฟฟ้าไวเ้ดิม ท่ียงัไม่ได้รับการพิจารณาตอบรับซ้ือไฟฟ้า ซ่ึงมีค ําขอ 

คา้งการพิจารณาอยูจ่าํนวน 1,054 เมกะวตัต ์โดยใหเ้จรจารับซ้ือไฟฟ้าในส่วน

ท่ีเหลืออีกประมาณ 576 เมกะวตัต์ แบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอตัรา 5.66 

บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งน้ี ใหอ้ยูใ่นสถานท่ีตั้งตามขอ้เสนอเดิม 

และตอ้งมีการกาํหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบภายในส้ินเดือนธันวาคม 2558 

ทั้ งน้ี หากผลการเจรจากับผู ้ยื่นขอ้เสนอโครงการเดิมดังกล่าวไม่สามารถ 

ตกลงกันได้และมิได้มีการอนุมัติให้ตอบรับซ้ือไฟฟ้าภายในส้ินปี 2557  

ใหถ้ือเป็นการยติุขอ้เสนอโครงการนั้น 
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1.2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา 

1.2.1)  ใหข้ยายเวลากาํหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยส์าํหรับโครงการผลิต

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สําหรับ

โครงการท่ีผูกพนักบัภาครัฐแลว้ จาํนวน 130.64 เมกะวตัต ์จากท่ีกาํหนดไว้

เดิม ภายในเดือนธนัวาคม 2556 เป็นภายในส้ินเดือนธนัวาคม 2557 

1.2.2)  ให้เปิดรับซ้ือไฟฟ้าสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง

บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ประเภทโครงการขนาดเลก็สาํหรับท่ีพกัอาศยั

ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ เพิ่มอีก 69.36 เมกะวัตต์ โดยกาํหนดอัตรา FiT  

6.85 บาทต่อห น่วย โดยมีก ําห นดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบ บเชิงพาณิ ชย ์

ภายในส้ินเดือนธนัวาคม 2558 

1.3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับหน่วยงาน

ราชการและสหกรณ์การเกษตร  

1. 3.1)  ให้ปรับเปลี่ยนการดาํเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์

แบบติดตั้งในพื้นท่ีชุมชน เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย์

สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดติดตั้ งไม่เกิน  

5 เมกะวัตต์ต่อแห่ง รวม 800 เมกะวัตต์ ในอัตรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย  

โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี กาํหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย์

ภายในส้ินเดือนธนัวาคม 2558  

1.3.2)  มอบหมายให้คณ ะกรรมการบริหารมาตรการส่งเส ริมการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่ งชาติ  รับ ไป กําห น ด ห ลัก เกณ ฑ์  ระ เบี ยบ  การคัดเลือ กโครงการ  

และพิจารณ ารับซ้ือไฟ ฟ้า โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ า 

จากพลงังานแสงอาทิตย ์และความสามารถรองรับของระบบสายส่ง  

2) เห็นชอบอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปแบบ FiT 

สาํหรับใชใ้นการรับซ้ือไฟฟ้าในปี 2557 - 2558 โดยมีระยะเวลาสนบัสนุน 25 ปี ดงัน้ี  

2.1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกาํลงัผลิต

ติดตั้งไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์อตัรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย  

2.2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา 

2.2.1)  กลุ่มบา้นอยูอ่าศยั ขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง 0 – 10 กโิลวตัต ์อตัรา FiT 6.85 บาท

ต่อหน่วย 

2.2.2) กลุ่มอาคารธุรกจิ/โรงงาน 

 (ก)  ขน าดกําลังผ ลิต ติดตั้ ง มาก กว่ า  10 – 250 กิโล วัตต์  อัตรา  FiT  

6.40 บาทต่อหน่วย 

 (ข)  ขนาดกําลังผลิตติดตั้ ง มากกว่า  250 - 1,000 กิโลวัตต์ อัตรา FiT  

6.01 บาทต่อหน่วย 
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2.3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับหน่วยงาน

ราชการและสหกรณ์การเกษตร อตัรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย โดยใหค้ณะกรรมการ

กํากับ กิจการพ ลังงาน  (กกพ .)  ไปดําเนิ น การออกระเบี ยบ การรับ ซ้ื อไฟ ฟ้ า 

จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปแบบ FiT ต่อไป      

3) เห็นชอบให้กระทรวงพลงังาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม หารือร่วมกนัเพื่อกาํหนดแนวทางและดาํเนินการในการบริหารจัดการ 

และกาํจดักากขยะอนัเกดิจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเพิ่มเติม 

ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ดงัน้ี 

1) ให้ข ยายระยะ เว ลากําห น ด การจ่ายไฟ ฟ้ าเข้าระบ บ เชิงพ าณิ ชย์ สํ าห รับ โครงการ 

ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า จ า ก พ ลังงา น แ ส งอ า ทิ ต ย์แ บ บ ติ ด ตั้ งบ น ห ลังค า  (Solar PV Rooftop)  

ท่ี ผูก พัน กับ ภาครัฐ แล้ว  130.64 เมก ะวัตต์  จาก เดิมภ ายใน ส้ิ น เดือ น ธัน วาค ม 2557  

เป็นภายในส้ินเดือนมิถุนายน 2558 

2) สําห รับ โครงก ารผ ลิตไฟ ฟ้ าจากพ ลังงาน แส งอาทิ ตย์สํ าห รับ ห น่ วยงาน ราชก าร 

แ ล ะ ส ห ก รณ์ ก ารเก ษ ต ร เห็ น ค ว รใ ห้ บ ริ ษัท จัด ก าร พ ลังงาน  (ESCO) เข้ ามา เป็ น 

ท่ีปรึกษา เพื่อใหค้าํแนะนาํในการพฒันาโครงการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

3) ให้ เพิ่ มป ริมาณ ก ารรับซ้ื อไฟฟ้ าจากโครงการผลิตไฟ ฟ้ าจากพ ลังงาน แสงอาทิตย ์

แบบติดตั้งบนพื้นดิน จากเดิม 576 เมกะวตัต์ เพิ่มอีก 800 เมกะวัตต์ เพื่อให้ครอบคลุมกับ

ปริมาณไฟฟ้าของโครงการท่ีได้ยื่นข้อเสนอไว้แล้วทั้ งหมด จํานวน 1,054  เมกะวัตต ์ 

โดยหากมีโครงการใดท่ีไม่สามารถดําเนินการผลิตไฟฟ้าในพื้ น ท่ี ท่ีเสนอไว้เดิมได ้

กใ็หโ้ครงการนั้นสามารถเปลี่ยนพื้นท่ีผลิตเพื่อจาํหน่ายไฟฟ้าในพื้นท่ีใหม่ได ้

ในส่วนของการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 

สาํหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรนั้น สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน 

(สกพ.) ไดจ้ัดทาํระเบียบคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานว่าดว้ยการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ 

ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 (ระเบียบฯ) แล้วเสร็จ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้ งแต่วันท่ี 14 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยในข้อ 7  

ของระเบียบฯ กาํหนดว่าผู ้ท่ีประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการจะต้องยื่นความจํานงขอเข้าร่วม

โครงการตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริม 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (คณ ะกรรมการบริหาร) ก ําหนด ซ่ึงต่อมาเม่ือวัน ท่ี  

13 สิ งห าค ม  2558 ก พ ช .ไ ด้ มี ม ติ รั บ ท ร า บ ร่ างห ลัก เก ณ ฑ์ ก า ร เข้ า ร่ ว ม โ ค ร งก า ร ต าม ท่ี 

คณะกรรมการบริหารใหค้วามเห็นชอบและมอบหมายให้ กกพ. ดาํเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งต่อไป 

รวมทั้ งได้เห็นชอบการเลื่อนกาํหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ของโครงการ
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ออกไปจากเดิมภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เป็นให้มีการทยอยจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ 

เป็นระยะๆ โดยมีกาํหนด SCOD คร้ังแรกภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สาํหรับพื้นท่ีท่ีมีความพร้อม

ด้านระบบส่งไฟฟ้า และไม่เกินภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 สําหรับพื้นท่ีท่ีเหลือ โดยให้มี 

การป รับ ปรุงการกําหน ดเป้าห มายปริมาณ การรับซ้ื อไฟ ฟ้ าตามกลุ่มเป้ าหมายให้ชัดเจน  

เช่น 400 เมกะวตัต ์สาํหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และอีก 400 เมกะวตัต ์สาํหรับหน่วยงานราชการ 

หรือกลุ่มละประมาณกึ่งหน่ึงของปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าโดยรวมของโครงการ 

ต่อมา เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2558 กกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกาํกับกิจการพลังงาน  

เร่ือง การรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนพื้นดิน 

สาํหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร และกาํหนดหลกัเกณฑ์การเขา้ร่วมโครงการ

การกลัน่กรองและคดัเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ให้สอดคลอ้งกับมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 

โดยการประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 จะออกประกาศรับซ้ือไฟฟ้าสําหรับพื้น ท่ีท่ีมีความพร้อมด้านระบบส่งไฟฟ้า 

และศกัยภาพของเช้ือเพลิงอื่นๆ โดยมีกาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) 

ไม่เกินวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ทั้ งน้ี กาํหนดเป้าหมายการรับซ้ือไฟฟ้าในระยะท่ี 1  

ไม่เกิน 600 เมกะวตัต์ แบ่งเป็นหน่วยราชการไม่เกิน 300 เมกะวตัต์ และสหกรณ์ 

ภาคเกษตรไม่เกิน 300 เมกะวตัต ์

ระยะท่ี 2 จะออกประกาศรับซ้ือไฟฟ้าในภายหลงั โดยมีกาํหนด SCOD ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2561 ถึง ว ันท่ี 30 มิถุนายน 2561 กาํหนดให้ผู ้ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการ 

ยืน่คาํขอเขา้ร่วมโครงการในระยะท่ี 2 ไดภ้ายในวนัท่ี 1-10 พฤศจิกายน 2558 และ 

กกพ. จะดําเนินการคัดเลือกโครงการท่ีผ่ านการพิจารณ าด้านคุณ สมบัติแล้ว 

โดยวิธีการจบัฉลาก โดยคาดว่า กกพ. จะกาํหนดวนัจบัฉลากในตน้ปี 2559  

ทั้งน้ี เม่ือครบกาํหนดการยื่นคาํขอ ปรากฎว่ามีผูส้นใจเขา้ยืน่คาํขอขายไฟฟ้าทั้งส้ิน 618 ราย คิดเป็น

ปริมาณการเสนอขายไฟฟ้า รวมทุกพื้นท่ี (ยกเวน้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้ซ่ึงไม่ได ้

เปิดให้ยื่นคาํขอในระยะท่ี 1) จ ํานวน 2,905.50 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้า 

ของหน่วยงานราชการ 1,778.03 จาํนวน เมกะวตัต์ และสหกรณ์ภาคการเกษตร จาํนวน 1,127.47  

เมกะวตัต ์

บริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นพื้นท่ีและการคดัเลือกเทคโนโลยท่ีีดีมีประสิทธิภาพสูง

ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามเง่ือนไขการรับซ้ือจากภาครัฐโดยจะมุ่งเน้นไปท่ี

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินเป็นหลกั ซ่ึงรวมถึงโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนพื้นดินสําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ 

ภาคการเกษตร โดย บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จาํกดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ

ขายไฟฟ้าภายใตป้ระกาศคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน เร่ือง การรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการ
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ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ 

ภาคการเกษตรด้วย โดยโครงการท่ีบริษัท ซี เคพี โซล่าร์ จ ํากัด ได้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้านั้ น  

ไดผ้่านการพิจารณาดา้นคุณสมบติั  โดยรอผลการคดัเลือกผ่านวิธีการจับฉลากท่ี กกพ. จะจดัใหมี้ข้ึน 

อยา่งไรกต็าม บริษทัมีความตั้งใจและความพร้อมท่ียืน่ขอ้เสนอขายไฟฟ้าภายใตป้ระกาศดงักล่าวอีก

เม่ือมีการเปิดรับซ้ือไฟฟ้าในระยะท่ี 2 

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะเป็นการเปลี่ยนพลงังานแสงให้เป็นไฟฟ้า โดยการนาํ

เซลล์แสงอาทิตย ์(Solar Cell) มารับแสงอาทิตย์   ซ่ึงวิธีดังกล่าวจะเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลง

พลังงานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เม่ือแสงอาทิตยท่ี์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

และมีพลังงานมากระทบกับสารกึ่ งตัวนํา (Semi-Conductor) ท่ีมีความสามารถในการดูดคลื่น

พลังงานแสงอาทิตย์  เม่ือสารกึ่ งตัวนําได้รับแสงจากดวงอาทิตย์  เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ ยน 

พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึน 

จากเซลล์แสงอาทิตยเ์พียงเซลลเ์ดียวจะมีค่าตํ่ามาก  การนาํมาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจึ์งตอ้งนาํ

เซลล์หลายๆ เซลล์มาต่อกนัแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงข้ึน เซลล์ท่ีนาํมาต่อกนั 

ในจาํนวนและขนาดท่ีเหมาะสมน้ี เรียกว่า แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) 

ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง BKC CRS และ NRS จะมีกระบวนการผลิต

ไฟฟ้าเช่นเดียวกับหลักการทาํงานดังกล่าวขา้งตน้  โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BKC  

และ NRS ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มีลกัษณะแบบฟิล์มบาง (Thin Film) ส่วน CRS ติดตั้งแผง

เซลล์แสงอาทิตยท่ี์มีลกัษณะแบบ Multi-Crystalline Cells ซ่ึงแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะทาํหน้าท่ีรับ

แสงอาทิตย ์เม่ือแสงอาทิตยต์กกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตยด์งักล่าว  จะทาํใหเ้กิดการผลิตไฟฟ้า

ออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ ไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีแรงดันไฟฟ้าตํ่า   

ดังนั้ น จึงต้องนําไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันตํ่าดังกล่าวไปผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  

เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดนัไฟฟ้าตํ่า ต่อจากนั้ นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าตํ่า

ดงักล่าวจึงถูกส่งผ่านไปยงัหม้อแปลงไฟฟ้า  เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าโดยแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า 

ใหสู้งข้ึน หลงัจากนั้นจึงถูกส่งผ่านไปยงัสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาค เพื่อจาํหน่ายให้กบัผูใ้ช้

ต่อไป 

แหลง่พลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

แหล่งพลังงานท่ีสําคัญท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยข์อง BKC CRS  

และ NRS คือแสงอาทิตย์  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีตน้ทุนค่าใช้จ่าย  อย่างไรก็ตาม  

แม้ว่าแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติท่ี มีขนาดใหญ่และเป็นพลังงานท่ีสะอาด   

แต่การนาํมาใชมี้ขอ้จาํกดัอยูบ่า้ง  เน่ืองจากแสงอาทิตยมี์เฉพาะในตอนกลางวนั  ตลอดจนความเขม้
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ของแสงอาทิตย์ก็มีความเข้มไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กบัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ 

รวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา 

ดงันั้น ก่อนท่ี BKC CRS และ NRS จะตดัสินใจเลือกทาํเลหรือสถานท่ีท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว  ได้มีการศึกษาแล้วว่า บริเวณท่ีตั้ งของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์

แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์เพียงพอท่ีจะผลิตไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยข์อง BKC ตั้งอยู่ท่ี Latitude  14.7° N และ Longitude 102.0° E พบว่ามีค่าพลงังานการ

แผ่รังสีเฉลี่ยเท่ากับ 17.62 เมกะจูล/ตารางเมตร/วนั  ซ่ึงเพียงพอท่ีจะออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด  8 เมกะวตัตไ์ด ้  

สํ า ห รั บ โ ร งไ ฟ ฟ้ า พ ลังแ ส งอ า ทิ ต ย์ข อ ง CRS ตั้ งอ ยู่ ท่ี  Latitude 20.17° N แ ล ะ  Longitude  

100.02° E พบว่ามีค่าพลงังานการแผ่รังสีซ่ึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ฉลี่ยเท่ากบั 16.97  เมกะจูล/

ตารางเมต/วัน  ซ่ึ งเพียงพอท่ีจะออกแบบ โรงไฟฟ้ าพ ลังแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้ าขน าด   

8 เมกะวตัตไ์ด ้

สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง NRS ตั้งอยู่ท่ี Latitude  15° N และ Longitude 101° E พบว่า

มีค่าพลังงานการแผ่รังสีซ่ึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากบั 19.00 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน  

ซ่ึงเพียงพอท่ีจะออกแบบโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด  6 เมกะวตัตไ์ด ้

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

กฟผ. เป็นผูรั้บผดิชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของทั้งประเทศ 

โดยมีแหล่งผลิต คือโรงไฟฟ้าต่างๆของ กฟผ.เอง รวมกบัรับซ้ือไฟฟ้าจากผู ้ผลิตเอกชน สปป.ลาว และ

ประเทศมาเลเซีย  หลังจากนั้ นจึงขายไฟฟ้าให้แก่ผู ้ซ้ือ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และลูกค้าตรง (โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งท่ีกาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา)  

ทั้งน้ี กฟผ. จะทาํการส่งพลงังานไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบในระบบจาํหน่าย (Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป โดยรับซ้ือ

ไฟฟ้าจาก กฟผ. ท่ีจุดเช่ือมต่อ และส่งเขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ย เพื่อกระจายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

2.4.1 กําลังการผลิตของประเทศ 

กาํลงัการผลิตรวมของระบบ ณ เดือนตุลาคม 2558 แบ่งตามประเภทของโรงไฟฟ้ามีดงัน้ี  

ประเภทโรงไฟฟ้า กาํลงัการผลิต (เมกะวตัต)์ ร้อยละ 

กาํลงัผลิตของ กฟผ. 15,492.63 41.50 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 13,966.20 37.40 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 5,012.52 13.40 

ซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ 2,895.60 7.70 

รวม 37,366.95 100.00 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ เดือนธนัวาคม 2558 
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กาํลงัการผลิตรวมของระบบสะสมเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2558 แบ่งตามประเภทของเช้ือเพลิง 

ท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี  

ประเภทเช้ือเพลิง จาํนวนหน่วยผลิต 

(กกิะวตัต-์ชัว่โมง) 

ร้อยละ 

กา๊ซธรรมชาติ 85,674.79 70.00 

ลิกไนต ์ 21,397.01 17.50 

พลงันํ้า 11,215.97 9.20 

นํ้ามนัเตา 864.66 0.70 

นํ้ามนัดีเซล 172.99 0.10 

พลงังานทดแทน 2,893.85 2.40 

ซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ 96.37 0.10 

รวม 122,315.64 100.00 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ เดือนธนัวาคม 2558 

2.4.2 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เป็นปริมาณไฟฟ้าท่ีผู ้บริโภคใชร้วมกนัทั้ งระบบสูงสุด ณ วนัใด 

วนัหน่ึงของแต่ละปี โดยในปี 2558 ความตอ้งการพลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 11 มิถุนายน  

เวลา 14.26 น. และความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดช่วงปี 2554 จนถึง 2558 ดงัน้ี 

ปี พ.ศ. 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด 

เมกะวตัต ์
เพ่ิมข้ึน 

เมกะวตัต ์ % 

2554 23,900 -110 -0.45% 

2555 26,121 2,221 9.29% 

2556 26,598 477 1.83% 

2557 26,942 344 1.29% 

2558 27,346 404 1.50% 

หมายเหต ุขอ้มูลจาก กฟผ. ณ เดือนธนัวาคม 2558 

2.4.3 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  (Thailand Power Development Plan) 

แผนพัฒนากาํลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ได้ผ่านการพิจารณา 

และให้ความเห็นจากกกพ. เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 และ กพช. ไดมี้มติเห็นชอบแผน PDP 2015 

ในการประชุมฯ ค ร้ังท่ี  2/2558 เม่ือวัน ท่ี  14 พฤษภาคม 2558 จากนั้ นคณ ะรัฐมนตรี (ครม.)  

ได้รับ ทราบ มติกพช. ดังกล่าวเม่ือวัน ท่ี  30 มิถุน ายน 2558 ทั้ งน้ี  แผน PDP 2015 ครอบคลุม 

แผนการพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579  
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แผน PDP 2015 ไดถู้กจัดทาํข้ึนตามแนวทางท่ี กพช. ไดมี้มติเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 

ดงัน้ี 

1) ใหค้วามสาํคญักบัความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อใหมี้ความมัน่คงครอบคลุม

ทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาํหน่ายไฟฟ้ารายพื้นท่ี 

2) นโยบายการกระจายเช้ือเพลิง เพื่อลดความเส่ียงการพึ่งพิงเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง 

- ลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั 

- เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถา่นหินโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด 

- จดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของกาํลงัการผลิตไฟฟ้าในระบบ 

- ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 

- จดัสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไวป้ลายแผนตามเดิม 

3) กาํลงัผลิตไฟฟ้าสาํรอง (Reserve Margin) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 ของความตอ้งการพลงัไฟฟ้า

สูงสุด 

4) นโยบ ายผู ้ผลิตไฟ ฟ้ าเอกชน รายให ญ่  (IPP) และผู ้ผลิตไฟ ฟ้ าเอกชน รายเล็ก  (SPP)  

จะดาํเนินการตามสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนท่ีมีขอ้ผูกพนัแลว้ 

นอกจากน้ี ระยะเวลาของแผน PDP 2015 ยงัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) และแผน PDP 2015 ยงัเป็น

หน่ึงในหา้แผนหลกัภายใตก้รอบแผนบูรณาการพลงังานแห่งชาติของกระทรวงพลงังาน  ไดแ้ก่  

(1) แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP)  

(2)  แผนอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP)  

(3)  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development 

Plan:AEDP)  

(4)  แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ  

(5)  แผนบริหารจดัการนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

แผน PDP 2015 ไดพ้ยากรณ์ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลงัไฟฟ้าสูงสุด

สุ ท ธิ  (Peak) ข อ งป ระ เท ศ เท่ ากับ  326,119 ล้าน ห น่ ว ย  แ ล ะ  49,655 เมก ะ วัตต์  ตาม ลําดับ  

โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2557-2579 ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศจะมีอตัรา

การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.67 ต่อปี 

ค่าพยากรณ์ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธิและพลงังานไฟฟ้าสูงสุดสุทธิภายใตแ้ผน PDP 

2015 ดงัน้ี 
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พ.ศ. PDP 2015 

พลงัไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวตัต)์ พลงังานไฟฟ้า (ลา้นหน่วย) 

2559 30,128 197,891 

2569 40,791 267,269 

2573 44,424 291,519 

2579 49,655 326,119 

แผน PDP 2015 คาดการณ์ว่า ณ ส้ินปี 2579 ประเทศไทยจะมีก ําลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335  

เมกะวตัต์ โดยเป็นกาํลงัผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 รวม 57,459 เมกะวัตต ์ 

แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดงัน้ี 

ประเภทโรงไฟฟ้า เมกะวตัต ์ เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน 

- ในประเทศ 

- ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 

 

12,105 

9,543 

21,648 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้าแบบสูบกลบั  2,101 

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่  4,119 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  17,478 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 

- โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต ์

- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

- โรงไฟฟ้ากงัหนักา๊ซ 

- ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 

 

7,390 

2,000 

1,250 

1,473 

12,113 

รวม 57,459 

ใน ส่ วน ของสั ดส่ วน การใช้เช้ือ เพ ลิงใน การผลิ ตไฟ ฟ้ าขอ งแผน  PDP 2015 นั้ น  เม่ือ วัน ท่ี  

15 ธัน วาคม 2557 กพ ช. ได้มีม ติให้ความเห็ น ชอบห ลักก ารและแน วท างจัดทํา  PDP 2015  

โดยมีกรอบประมาณการสัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิง ดงัน้ี 

           หน่วย: ร้อยละ 

ประเภทเช้ือเพลิง ณ ปี 2557 ณ ปี 2569 ณ ปี 2579 

ซ้ือไฟฟ้าพลงันํ้าต่างประเทศ 7 10-15 15-20 

ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด (รวมลิกไนต)์ 20 20-25 20-25 

พลงังานหมุนเวียน (รวมพลงันํ้า) 8 10-20 15-20 

กา๊ซธรรมชาติ 64 45-50 30-40 

นิวเคลียร์ - - 0-5 

ดีเซล/นํ้ามนัเตา 1 - - 
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 ประมาณการณ์กาํลงัผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและกาํลงัผลิตไฟฟ้าสาํรองตํ่าสุดภายใตแ้ผน PDP 2015 ดงัน้ี 

 

บทบาทของภาคเอกชนใน การผลิตไฟฟ้าในฐาน ะ (1) ผู ้ผลิตไฟ ฟ้าเอกชน รายใหญ่  (IPP)  

(2)  ผู ้ผ ลิ ตไ ฟ ฟ้ า เอ ก ชน ร ายเล็ก  (SPP) (3) ผู ้ผ ลิ ตไ ฟ ฟ้ า เอ ก ช น ราย เล็ ก มาก  (VSPP) แ ล ะ  

(4) โครงการซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ทั้งน้ี แผน PDP 2015 ไดบ้รรจุโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีรับซ้ือ

จาก IPP SPP รวมถึงการรับซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ท่ีมีขอ้ผูกพนัและไดล้งนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 

กฟผ. แลว้ในช่วงปี 2558-2568 ดงัน้ี 

1) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

IPP ท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. แล้ว ในช่วงปี 2558-2567 มีจ ํานวนทั้ งส้ิน  

7 โครงการ รวมกาํลงัผลิตไฟฟ้า 8,070 เมกะวตัต ์ดงัน้ี 

โครงการ กาํลงัผลิตไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

(ปี) 

บริษทั กลัฟ์เจพียทีู จาํกดั ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 1,600 2558 

ทดแทนโรงไฟฟ้าขนอม ชุดท่ี 1 930 2559 

บริษทั เนชัน่แนลเพาเวอร์ซัพพลาย จาํกดั (เคร่ืองท่ี 1-4) 540 2559-2560 

บริษทั กลัฟ์ เอสอาร์ซี จาํกดั (ชุดท่ี 1) 1,250 2564 

บริษทั กลัฟ์ เอสอาร์ซี จาํกดั (ชุดท่ี 2) 1,250 2565 

บริษทั กลัฟ์ พีดี จาํกดั (ชุดท่ี 1) 1,250 2566 

บริษทั กลัฟ์ พีดี จาํกดั (ชุดท่ี 1) 1,250 2567 

รวม 8,070  
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กําลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองต่ําสุด ภายใต้แผน 

PDP 2015

กาํลงัผลิตไฟฟ้าตามสญัญา (เมกะวตัต)์ กาํลงัผลิตไฟฟ้าสาํรองตํ่าสุด (%)
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2) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 

ในช่วงปี 2558-2568 กาํหนดให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจาก SPP จาํนวน 97 โครงการ รวมกาํลงั

ผลิตไฟฟ้า 5,922 เมกะวตัต ์แบ่งเป็น (1) ระบบการผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั 

(Cogeneration) จํานวน 41 โครงการ รวมกําลังผลิตไฟฟ้า  3,660 เมกะวัตต์ (2) ระบบ 

การผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) ต่ออายุสัญญา จํานวน  

25 โครงการ รวมกาํลงัผลิตไฟฟ้า 424 เมกะวตัต์ (3) พลงังานหมุนเวียน จาํนวน 31 โครงการ 

รวมกาํลงัผลิตไฟฟ้า 1,838 เมกะวตัต ์

ทั้ ง น้ี  เม่ือวัน ท่ี  16 กุมภาพัน ธ์  2558 ก พ ช. ได้มีมติ เห็ น ชอ บ ห ลัก การแล ะแน วท าง 

การดาํเนินการกบั SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะส้ินสุดอายุสัญญา 

ในปี 2560-2568 ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1: SPP ระบบ Cogeneration ท่ีจะส้ินสุดอายสุัญญาภายในปี 2560-2561 เห็นควรให้

ได้รับการต่ออายุสัญญาเดิมออกไปอีก 3-5 ปี โดยรับซ้ือไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือ 

จากการขายให้กบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมเขา้สู่ระบบของกฟผ. ในปริมาณท่ี

นอ้ยท่ีสุดดว้ยสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เน่ืองจาก SPP กลุ่มน้ีไม่สามารถ

เตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นท่ีเดิมหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงไดท้นัภายใน

ระยะเวลา 2-3 ปี  ทั้ งน้ี  จะต้องมีการปรับปรุงอัตรารับซ้ือไฟฟ้าใหม่ให้มี 

ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู ้ใช้ไฟฟ้า สะท้อนต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจาก 

การเดินโรงไฟฟ้าเท่านั้ น และเม่ือส้ินสดุการขยายสัญญาแล้ว ให้ดาํเนินการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ในลกัษณะเดียวกบักลุ่มท่ี 2 โดยมีอายสุัญญาไม่เกิน 20 ปี 

และกาํหนดราคารับซ้ือไฟฟ้าไม่ใหสู้งกว่าท่ีรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า IPP 

 กลุ่มท่ี 2: SPP ระบบ Cogeneration ท่ีจะส้ินสุดอายสุัญญาภายในปี 2562-2568 เห็นควรให้

ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าใหม่ในพื้ น ท่ี เดิมหรือพื้ น ท่ีใกล้เคียง เฉพาะโรงไฟฟ้ า 

ท่ีมีสถานท่ีตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือกลุ่มโรงงาน 

ขน าด ให ญ่ ท่ี มีก าร ใช้ไ ฟ ฟ้ าแล ะ ไอ นํ้ าห รือ นํ้ า เย็น ป ริมาณ มาก เท่ านั้ น  

โดยโรงไฟ ฟ้ าให ม่จะต้อ งมีข น าด กําลังก ารผ ลิ ตเห มาะ ส มกับ ป ริมาณ 

ความตอ้งการใชไ้อนํ้ าของลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมโดยมีอายุสัญญาไม่เกิน  

20 ปี และกําหนดราคารับซ้ือไฟฟ้าไม่ให้สูงกว่าท่ีรับซ้ือจากโรงไฟฟ้า IPP  

และรับซ้ือไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือจากการขายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม 

เขา้สู่ระบบของ กฟผ. ในปริมาณท่ีน้อยท่ีสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของกาํลงัการผลิต

ตามสัญญาเดิมท่ีเคยขายเขา้ระบบดว้ยสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็น ธรรม 

  ทั้งน้ี จะตอ้งมีการปรับปรุงระเบียบให้มีความรัดกุมสามารถกาํกบัดูแลโรงไฟฟ้า 

SPP ระบบ  Cogeneration ให้ด ํา เนิ น การผลิตไฟ ฟ้าแล ะไอนํ้ า เป็น ไปตาม

วตัถุประสงค์ของการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration โดยมีประสิทธิภาพ 
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การใช้เช้ือเพลิงปฐมภูมิสูงกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซ่ึงมีการก่อสร้างใหม่  

และมีการผลิตไฟฟ้าอยา่งเดียว 

3) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 

ในช่วงปี 2558-2579 กาํหนดให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจาก VSPP (ตามแผน AEDP) กาํลงัผลิต

ไฟฟ้ารวม 9,735.6 เมกะวัตต์  แบ่งเป็น (1) พ ลังงาน หมุนเวียน รวมกําลังผลิตไฟฟ้ า  

9,701 เมกะวตัต์ (2) ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration)  

รวมกาํลงัผลิตไฟฟ้า 34.6 เมกะวตัต ์

4) โครงการซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 

ในช่วงปี 2558-2562 มีโครงการท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จาํนวน 4 โครงการ 

รวมกาํลงัผลิตไฟฟ้า 3,316 เมกะวตัต ์ดงัน้ี  

โครงการ กาํลงัผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 

(เมกะวตัต)์ 

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

(ปี) 

หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 1-3 3 x 491 2558-2559 

พลงันํ้าเข่ือนไซยะบุรี 1,220 2562 

พลงันํ้าเข่ือนเซเปียน-เซนํ้านอ้ย 354 2562 

พลงันํ้าเข่ือนนํ้าเง๊ียบ 1 269 2562 

รวม 3,316  

 

2.5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 BKC CRS NRS BIC 1 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1089(1)/2555 2071(1)/2554 1300(1)/2554 1565(2)/2554 

ลงวนัท่ี 23 มกราคม 2555 30 สิงหาคม 2554 11 มีนาคม    2554 18 พฤษภาคม 2554 

ประเภทกจิการ กจิการสาธารณูปโภค

และบริการพ้ืนฐาน 

กจิการสาธารณูปโภค

และบริการพ้ืนฐาน 

กจิการสาธารณูปโภค

และบริการพ้ืนฐาน 

กจิการสาธารณูปโภค

และบริการพ้ืนฐาน 

1. ไดรั้บอนุญาตใหน้าํคนต่างดา้วท่ีเป็น

ช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการเขา้มาใน

ราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวนและ

กาํหนดระยะเวลาเท่าท่ี

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ไดรั้บอนุมติั 

 

 

ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั 

2. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดินไดต้ามจาํนวนท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควร 

ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต ไม่มี 
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 BKC CRS NRS BIC 1 

3. ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อน อากร 

ขาเข้ าสํ าห รับ เค ร่ื อ งจัก ร  ตาม ท่ี

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายในวนัท่ี 

23 กรกฎาคม 2557) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายในวนัท่ี 

28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายในวนัท่ี 

11 กนัยายน 2556) 

ไดรั้บการยกเวน้ 

(ตอ้งนาํเขา้ภายในวนัท่ี 

18 พฤศจิกายน 2556) 

4. สิทธิประโยชน ์ได้รับการยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ ท่ี

ได้ รั บ จ าก ก ารป ร ะก อ บ กิจ ก าร 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี  

(ไม่เกนิ 4,934 ลา้นบาท) 

5. ระยะเวลาท่ีสามารถนาํผลขาดทุนใน

ระยะเวลาท่ีได้รับการส่งเสริมไปหัก

ออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกดิข้ึนภายหลัง

ระยะเวลาท่ีได้รับ การยกเว้นภาษี 

เงินได ้

5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 

6. ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผล

จาก กิจ ก าร ท่ี ได้ รับ ก ารส่ งเส ริม 

ไปรวมเพ่ือเสียภาษีเงินได ้

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

7. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ

บุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ ท่ีได้จาก

การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ

อตัราปกติ 

5 ปี 

(นบัจากวนัท่ีพน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 

(นบัจากวนัท่ีพน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 

(นบัจากวนัท่ีพน้

กาํหนดในขอ้ 6) 

ไม่มี 

8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่า

นํ้ าป ระป าจําน ว น ส อ ง เท่ าข อ ง

ค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

10 ปี 

(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการประกอบ

กจิการ) 

10 ปี 

(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการประกอบ

กจิการ) 

10 ปี 

(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการประกอบ

กจิการ) 

ไม่มี 

9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ งหรือ

กอ่สร้างส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน

ลงทุน 

ไม่มี 

10. ได้รับอนุญาตให้นาํหรือส่งเงินออก

น อ ก ราช อ าณ าจัก ร เป็ น เงิน ต รา

ต่างประเทศ 

ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต ไม่มี 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทัได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงทั้ งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจ 

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษัทจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

เม่ือวัน ท่ี  14 มกราคม 2556 และไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงจัดทํา 

แผนการบริหารความเส่ียงประจาํปี ตลอดจนประเมินและติดตามความเส่ียงต่างๆ ผา่นคณะทาํงานซ่ึงประกอบดว้ย

ผูบ้ริหารจากทุกสายงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  โดยรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั

รายไตรมาส  ทําให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท นอกจากนั้ น  

ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ บริษัทจะพิจารณาความเส่ียงในแต่ละขั้นของโครงการอย่างรอบคอบ  

เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกโครงการ การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง จนถึงการดาํเนินการ โดยพิจารณาความเส่ียง

ทางด้านเทคนิค การเงิน กฎหมาย ส่ิงแวดล้อม และสังคม ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการได้รับผลตอบแทน 

จากการลงทุนดงักล่าว 

ความเส่ียงสาํคญัและแนวทางการบริหารความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท 

เน่ืองจากบริษทัดาํเนินธุรกิจเป็น Holding Company  คือการลงทุนในกิจการอื่น โดยบริษทัไม่มีการประกอบ

ธุรกิจหลกัของตนเอง ดงันั้น กระแสเงินสดและผลการดาํเนินงานของบริษทัจึงข้ึนอยูก่บัเงินปันผลท่ีไดรั้บ 

จากโครงการท่ีเข้าไปลงทุน โดยในปี 2558 ร้อยละ 60.49 ของรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจาก 

เงินปันผลรับ หากกิจการท่ีบริษทัถือหุ้นไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงต่างๆ จะส่งผลให้ผลประกอบการ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีแนวทาง 

ในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

การคดัเลือกโครงการ 

คณะกรรมการบริษทัได้เห็นถึงความสําคัญในการคัดเลือกโครงการเพื่อลงทุน จึงได้กาํหนดนโยบาย 

การลงทุนในบริษทัอื่นท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีชดัเจน เพื่อเป็นการบริหารความเส่ียง 

ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท  

โดยฝ่ายพฒันาธุรกิจมีหนา้ท่ีในการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อนาํมาประกอบการพิจารณาคดัเลือก

โครงการ ทั้งดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนและความเส่ียง โดยอาจมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ

ภายนอก  เพื่อให้ค ําปรึกษาเฉพาะด้านและต้องนําเสนอข้อมูลการลงทุนให้คณ ะกรรมการบริษัท 

เพื่อทาํการอนุมติั  
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การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

บริษัทมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น 

โครงการ 2 (BIC-2) ซ่ึงเร่ิมก่อสร้างในตน้ปี 2558 และมีกาํหนดเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 

2560 และโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรี (XPCL) ซ่ึงเร่ิมก่อสร้างในปี 2554 และมีกาํหนดเร่ิมดาํเนินการ 

เชิงพาณิชยใ์นเดือนตุลาคม 2562 บริษทัคาดว่าการก่อสร้างจะแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด อย่างไรก็ตาม 

บริษทัไดต้ระหนักถึงความเส่ียงทั้งดา้นความล่าชา้ของการก่อสร้างและการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการก่อสร้าง

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษทัโดยตรง ดงันั้น บริษทัจึงไดเ้ขา้ทาํสัญญาว่าจา้ง

บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองจักร อุปกรณ์ การติดตั้ง และการก่อสร้าง โดย บริษัท  

ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) มีประสบการณ์ในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างของ

โครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดท่ีบริษทัเขา้ลงทุน ซ่ึงท่ีผ่านมามีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ กล่าวคือ สามารถก่อสร้าง

ไดแ้ล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกาํหนด อีกทั้งรูปแบบของสัญญาการว่าจ้างแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump 

Sum Turnkey) ช่วยลดความเส่ียงจากต้นทุนก่อสร้างท่ีอาจเพิ่มข้ึนได ้นอกจากนั้น บริษัทยงัไดท้าํสัญญา

ประกนัภยั เพื่อบรรเทาผลจากภยัธรรมชาติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอยา่งสมํ่าเสมอ 

ทาํใหเ้ช่ือมัน่ว่าการก่อสร้างจะแลว้เสร็จตามกาํหนดและสามารถควบคุมตน้ทุนได ้

การติดตามผลการดําเนินงาน 

บริษัทได้ก ําห น ดกลไกในการกํากับ ดูแลกิจการท่ี บริษัทลงทุ นไว้ในน โยบายกํากับ ดูแลกิจการ 

ท่ีเข้าไปลงทุน (Control Policy) โดยบริษัทแต่งตั้ งตัวแทนเพื่อไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหาร 

ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันตามสัดส่วนการถือหุ้น  ซ่ึงบริษัทได้กาํหนด 

กรอบอาํนาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอย่างชดัเจน อีกทั้ งกิจการท่ีบริษัทลงทุนจะต้อง

รายงานฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อนาํเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณ ะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส  อีกทั้ งบริษัทย่อยจะต้องนําเสน อข้อมูลต่อบริษัท 

ในกรณีท่ีจะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการท่ีเขา้ไปลงทุนด้วย 

นอกจากนั้นฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัจะร่วมกบับริษทัยอ่ยในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 

ว่ามีความรัดกุมเพียงพอและมีการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ทาํใหบ้ริษทัสามารถติดตามฐานะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีบริษทัลงทุนไปไดอ้ยา่งใกลชิ้ด เพื่อเป็นการลดและบริหารความเส่ียงจาก

การลงทุนดงักล่าว  

2. ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 3 แห่งคือ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

(SEAN) บริษทั บางเขนชัย จาํกดั (BKC) และบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากดั (BIC) บริษทัร่วม  

1 แห่ง คือ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 2 แห่ง คือ บริษทั เชียงราย 

โซ ล่ า ร์  จ ํากัด  (CRS) แ ล ะบ ริ ษัท  น ค ร ราชสี ม า  โซ ล่ าร์  จ ํากัด  (NRS) ดังนั้ น  ก ารเป ลี่ ยน แ ป ล ง 

ของผลป ระกอบการของกิจการ ท่ีบ ริษัทลงทุน ย่อมมีผลโดยตรงต่อผลป ระกอบการของบ ริษัท 
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ในรูปของรายไดเ้งินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ ปัจจยัความเส่ียงดงัต่อไปน้ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ

ของกิจการท่ีบริษทัลงทุนได ้

2.1 ความเส่ียงด้านวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

วตัถุดิบสําหรับการผลิตไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจะมีผลต่อ

ความสามารถในการสร้างรายได้ สําหรับโครงการไฟ ฟ้าพ ลังนํ้ าและโครงการโรงไฟฟ้ า 

พลงัแสงอาทิตย ์วตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าไม่มีตน้ทุน แต่มีความผนัผวนในระดบัหน่ึง ส่วนวตัถุดิบ

ในการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ  Cogeneration มีเช้ือ เพลิงซ่ึงคิดเป็น  ร้อยละ   45.61  

ของตน้ทุนขายทั้งหมดตามงบการเงินรวมในปี 2558 ทาํให้เกิดความเส่ียงในการไดม้าซ่ึงเช้ือเพลิง 

และความเส่ียงดา้นราคาท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนดว้ย  

โรงไฟฟ้าพลังน้ํา 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้ านํ้ างึม 2 ด ํา เนินการโดย  บริษัท ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จํากัด (NN2) และ 

ถือหุ้นใหญ่ โดย SEAN ดงันั้น นํ้ าจึงเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัในการผลิตไฟฟ้า โดยแหล่งท่ีมาของนํ้ า 

ท่ีสาํคญัในลาํนํ้างึมมาจากปริมาณนํ้าฝนซ่ึงตกในบริเวณพื้นท่ีรับนํ้ า (Catchment Area) แต่มีขอ้จาํกดั

อยู่บ้าง เน่ืองจากปริมาณนํ้ าฝนในแต่ละช่วงเวลานั้ นไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน  

ความเส่ียงของการได้มาซ่ึงวัตถุดิบในการผลิตได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการออกแบบโครงสร้างอ่างเก็บนํ้ าและเข่ือนให้เหมาะสม การเจรจาขอ้ตกลงต่างๆในสัญญา 

ซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงครอบคลุมถึงการตกลงโครงสร้างราคาและแนวทางการซ้ือขายไฟฟ้าให้จัดการ 

ความเส่ียงของนํ้ าได้อย่างเป็นธรรมกับคู่สัญญาทั้ งสองฝ่าย เช่น ในกรณี  NN2 ผลิตพลังงาน 

ไฟฟ้าหลกั (Primary Energy หรือ PE) ไดค่้าเฉลี่ยต ํ่ากว่า 8 ชัว่โมงต่อวนัในแต่ละเดือนหรือมีค่าเฉลี่ย

ต ํ่ากว่า 10 ชัว่โมงต่อวนัในแต่ละปี NN2 ตอ้งจ่ายค่าปรับให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ในอัตราร้อยละ23.7 ของค่าไฟฟ้า PE คูณด้วยปริมาณ ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ต ํ่ ากว่าเกณ ฑ ์ 

อยา่งไรก็ดี ในการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าและก่อนท่ีจะทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 

NN2 ได้ท ําการศึกษาปริมาณนํ้ าในลาํนํ้ างึมท่ีเกิดข้ึนจริงยอ้นหลัง 50 ปีแล้วนําไปคํานวณหา

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า จึงเช่ือว่าจะสามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าได ้

ในกรณีท่ีมีปริมาณนํ้านอ้ยจนกระทัง่ส่งผลให้ NN2 ผลิตไฟฟ้าไดต้ ํ่ากว่าขอ้กาํหนดตามสัญญา อาจ

พิจารณาประกาศให้ปีนั้ นๆเป็นปีแลง้ (Draught Year) ได ้ซ่ึงตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากาํหนดให้

สามารถประกาศปีแล้งได้ 2 คร้ังตลอดอายุสัญญา โดยจะไม่มีค่าปรับท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟ้า 

ไดต้ ํ่ากว่าเกณฑแ์ต่อยา่งใด 

นอกจากนั้ น  หากในปีใดมีปริมาณนํ้ าไหลเข้าโครงการมากจนทําให้สามารถผลิตไฟฟ้าได ้

มากเกินกว่าปริมาณ เป้าหมายท่ี  2,218 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ล้านหน่วย) สําหรับ  PE และ  

92 ล้านหน่วยสําหรับพลังงานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ  SE)  NN2  สามารถยกยอด

ปริมาณไฟฟ้าส่วนท่ีเกินดังกล่าวไปรับรู้เป็นรายได้สําหรับปีท่ีมีปริมาณนํ้ าน้อยจนไม่สามารถ 
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ผลิตไฟฟ้าได้ถึงปริมาณเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นผลทําให้รายได้มีความมั่นคงแม้ปริมาณนํ้ าจะมี 

ความผนัผวนก็ตาม โดยปริมาณเป้าหมายน้ีจะไม่มีค่าปรับแมจ้ะไม่สามารถผลิตได้ตามปริมาณ

เป้าหมาย เน่ืองจากเป็นเพียงกรอบประมาณการของแต่ละปีเท่านั้ น  ดังจะเห็นได้จากข้อมูล 

ท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2558 ปริมาณนํ้ าท่ีไหลเขา้โครงการมีปริมาณค่อนขา้งน้อย ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้า 

ไดต้ ํ่ากว่าปริมาณไฟฟ้าเป้าหมายเท่ากบั 159.61 ลา้นหน่วยสาํหรับ PE และ 51.03 ลา้นหน่วย สาํหรับ 

SE อย่างไรก็ตาม NN2 สามารถนํา PE Account จําน วน ท่ีมีทั้ งหมด  94.12 ล้านหน่ วย มาใช ้

เพื่อชดเชยไฟฟ้าท่ีส่งตํ่ากว่าไฟฟ้าเป้าหมายได้ แม้ในปี 2558 บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 

แต่ในภาพรวม กลไกของไฟฟ้าสํารองดงักล่าวสามารถลดความเส่ียงเกี่ยวกับความผันผวนของ

รายไดใ้นระหว่างปีท่ีมีปริมาณนํ้ ามากและปีท่ีมีปริมาณนํ้ าน้อยได ้เห็นไดจ้ากรายไดจ้ากการขาย

ไฟฟ้าของ NN2 ในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เพียง 93.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.35 เท่านั้ น 

แมป้ริมาณนํ้าลดลงถึง 537 ลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นร้อยละ 8.47  

อย่างไรก็ตาม บริษัทพบว่าในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ฤดูมรสุมมีความล่าช้าเน่ืองจากปรากฎการณ์ 

เอลนิโญ่ (EI Nino) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า บริษัทได้ติดตามรูปแบบของฤดูกาล 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างใกลชิ้ดและประสานงานกบัท่ีปรึกษา บริษทั ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง 

แอนด์ แมเนจเมนท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการนํ้ า เพื่อวางแผนการผลิตไฟฟ้า 

ใหเ้หมาะสมต่อไป 

โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

BIC เป็น ผู ้ผลิตไฟฟ้ าขน าดเล็ก ซ่ึ งใช้ก๊ าซธรรมชาติเป็น เช้ือ เพลิง ห ากเกิดการขาดแคลน 

ก๊าซธรรมชาติหรือผู ้จัดส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเช้ือเพลิงให้ได้จะทาํให้โรงไฟฟ้า 

ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าไดจ้นอาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

และไอนํ้ าได้จน ต้อ งซ้ื อไฟ ฟ้ าสํารองมาข ายให้แก่ ผู ้ป ระกอ บก ารใน นิ คมอุ ตส าห กรรม 

เป็นการทดแทน BIC ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของความมัน่คงดา้นเช้ือเพลิงจึงไดจ้ดัทาํสัญญาซ้ือขาย

ก๊าซธรรมชาติระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์กบั บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.)โดยมีขอ้กาํหนดให้ ปตท. ชาํระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติไดต้ามสัญญา 

อีกทั้ง บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (GPSC) ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ ปตท.  

และเป็นผูถ้อืหุน้ใน BIC จึงเช่ือว่าโครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าวจะช่วยลดความเส่ียงดา้นเช้ือเพลิงได้

อีกดว้ย นอกจากนั้น โครงสร้างค่าไฟฟ้าท่ีขายให้ กฟผ. ถูกออกแบบมาให้ปรับตวัตามการผนัผวน

ของราคาเช้ือเพลิง (Pass-through) ทาํใหค้วามเส่ียงดา้นราคาเช้ือเพลิงลดลง  

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

พ ลังแส งอ าทิ ตย์เป็ น วัตถุ ดิ บ ท่ี มีความสําคัญ ต่อก ารผลิ ตไฟ ฟ้ าขอ ง BKC CRS แล ะ NRS  

ซ่ึงเป็นโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เน่ืองจากค่าความเขม้แสงส่งผลโดยตรงต่อรายไดจ้ากการขาย

ไฟฟ้า ดังนั้ น  ในการเลือกสถานท่ีตั้ งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จึงได้ค ํานึงถึง 
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ค่าความเขม้แสงท่ีเหมาะสมไว้แลว้โดยใชข้อ้มูลจากหน่วยงาน NASA และ Meteonorm software 

ของบริษัท  Meteotest ประกอบการเลือกท่ีตั้ งโครงการและมีการติดตามวัดค่าความเข้มแสง 

อย่างสมํ่าเสมอเพื่อประเมินความพอเพียงของแสงอาทิตย์  นอกจากนั้ น  สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  เป็นลกัษณะ non-firm ทาํให้ไม่มีค่าปรับหากโครงการโรงไฟฟ้า

เหล่าน้ีไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้น่ืองจากความผนัผวนของแสงอาทิตย ์  

2.2 ความเส่ียงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 

ความเส่ียงท่ีอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าไม่พร้อมใชง้านนอกเหนือจากการขาดแคลนวตัถุดิบ 

อาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าตํ่าลงหรือกระบวนการ

ผลิตอาจหยุดชะงกั รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการและเป็นอันตรายต่อบุคลากร  

ซ่ึงจะส่งผลให้รายได้ลดลงและมีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเสียหายเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี  

หากมีการหยุดผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากบํารุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจ้งให้ผู ้ซ้ือไฟฟ้า 

ทราบล่วงหน้าก่อนส่งผลให้ต้องเสี ยค่าปรับ  ทั้ งน้ี  โครงการทั้ งห มดมีการบริหารจัดการ 

และมีนโยบายแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างสมํ่าเสมอด้วยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์  

รวมไปถึงมาตรการต่างๆ ดงัน้ี 

โรงไฟฟ้าพลังน้ํา 

เน่ื องจากการบริห ารจัดการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ าจ ํา เป็ นต้องอาศัยบุคลากรท่ี มีประสบ การณ์ 

และความชํานาญเป็นอย่างมาก  เพราะโรงไฟฟ้ าพ ลังนํ้ า มี มูลค่าการลงทุ นท่ีสู ง น อกจาก 

จะตอ้งควบคุมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ไดคุ้ณภาพและความมั่นคง 

ของไฟฟ้าแล้ว  ย ังต้องมีการบริหารจัดการปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ 

ต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อจาํหน่ายให้ไดท้ั้งปริมาณ คุณภาพ และเสถียรภาพตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากบั กฟผ. อีกดว้ย ซ่ึงหากการบริหารจัดการปริมาณนํ้ าในเข่ือนหรือการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า

รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆมีความผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะส่งผลเสียหายต่อเข่ือน เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง  และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของโครงการ 

NN2 มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารโครงการไฟฟ้ าพลังนํ้ า 

เป็นผูบ้ริหารโครงการ นอกจากนั้นยงัไดท้าํสัญญาว่าจา้ง กฟผ. เป็นผูใ้หบ้ริการตามสัญญาเดินเคร่ือง

และบาํรุงรักษาโครงการไฟฟ้ารวมถึงการบาํรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ NN2  

อ ย่างม าก  เน่ื อ งจาก  ก ฟ ผ . เป็ น ห น่ ว ยงาน เพี ยงแ ห่ ง เดี ยว ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย ท่ี มี บุ ค ล าก ร 

ซ่ึงมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ ามาเป็น 

ระยะเวลายาวนาน ประกอบกับ กฟผ. ยงัเป็นผู ้รับซ้ือไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของ NN2  

แต่เพี ยงผู ้เดียว  ใน ส่ วน ข องแผน ก ารบํารุงรักษ าเชิงป้ อ งกัน  NN2 มีแผ น การบํารุงรักษ า  

Partial Overhaul แ ล ะ  Major Overhaul ทุ ก  7 ปี แ ล ะ  14 ปี ต าม ลําดับ  อี ก ทั้ งย ัง มี ก าร ว่ าจ้ า ง 

ท่ีปรึกษาอิสระเพื่อวดัประสิทธิภาพและความมัน่คงดา้นต่างๆของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้า โดยบริษทั
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ติดตามรายงานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างความพร้อมใชง้านของโรงไฟฟ้า นอกจากนั้น เน่ืองดว้ย

บริษทัเล็งเห็นถึงความสําคญัขององค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า ประกอบ

กับ บ ริษัท มีแ ผ น ข ยายก ารล งทุ น ใน อ น าค ต บ ริษัท จึงเข้าทําสั ญ ญ าแ ล ก เป ลี่ ยน ค ว าม รู้ 

และอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในด้านการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า 

บริษทัเช่ือว่านโยบายดงักล่าวมีความสําคญัต่อการบริหารความเส่ียงในการดาํเนินงานและทิศทาง 

ในการขยายธุรกจิของบริษทัในอนาคต 

โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

BIC ไดว้่าจา้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

เพื่อปฏิบัติการซ่อมแซมและบํารุงรักษา โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ ต่างๆ 

ตามระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตกาํหนดไว ้ นอกจากนั้นบริษทัยงัมี spare part ท่ีสาํคญัเพื่อใชใ้นการซ่อมแซม

อุปกรณ์ต่างๆของโครงการเพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการสั่งซ้ือช้ินส่วนสําคัญต่างๆ นอกจากนั้ น  

BIC ยงัว่าจ้าง GE International Operations, Inc และ GE PACKAGED POWER, INC ท่ีอยูใ่นเครือ 

GE ซ่ึ งเป็น ผู ้ผลิตเค ร่ืองกังหันก๊าซรายให ญ่และผู ้เช่ียวชาญด้านการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า  

เป็นผูใ้ห้บริการตรวจสอบและบาํรุงรักษาเคร่ืองกงัหนัก๊าซของ BIC และสัญญาดงักล่าวครอบคลุม

เคร่ืองกงัหนัก๊าซสาํรองในกรณีท่ีเคร่ืองหลกัตอ้งส่งไปซ่อมแซมบาํรุงรักษา เพื่อไม่ใหเ้กิดการสูญเสีย

รายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าวอีกดว้ย 

BIC มีแผนการว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมและมีแผนการอบรมพนกังานเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับการดาํเนินการของ BIC-2 ซ่ึงการก่อสร้างจะแลว้เสร็จในเดือนมิถุนายน 

2560 รวมถึงการขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ในอนาคตอีกดว้ย 

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 

BKC ว่าจ้าง บ ริษัท  เอ็น ซิ ส  จํากัด เป็ น ผู ้เดิ น เค ร่ืองแล ะบํา รุงรัก ษ าโค รงการ  และว่าจ้าง  

บริษัท คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จ ํากัด เป็นผู ้บ ํารุงรักษาเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (inverter)  

ในขณ ะท่ี  CRS และ  NRS ว่าจ้าง บ ริษัท   แอส ซี เซ่  โฟโตโวลไท คา (ประเท ศไท ย) จํากัด  

เป็นผูเ้ดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโครงการ ซ่ึงทั้งหมดลว้นมีประสบการณ์และความชาํนาญเกี่ยวกบั

การบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย  ์โดยมีแผนการตรวจสอบและบาํรุงรักษา

เคร่ืองจักรอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกัน

ความพร้อมของโครงการโรงไฟฟ้าตามสัญญาด้วย นอกจากนั้ น  อุปกรณ์หลักของโครงการ 

ได้มีการรับประกันจากผู ้ผลิตอย่างเหมาะสม อีกทั้ ง เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สามโครงการซ่ึงใช้เทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ระหว่างโครงการช่วยทาํใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งยงัช่วย

เพิ่มอาํนาจต่อรองในการเจรจากบัคู่คา้อีกดว้ย  
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2.3 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

โครงการโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทลงทุนทุกโครงการได้มีบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

โดยการเลือกสถานท่ีตั้งโครงการให้มีความเส่ียงน้อยท่ีสุด ประกอบกับการออกแบบโครงการ 

ใหร้องรับภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยโครงการไฟฟ้าพลงันํ้านํ้ างึม 2 ตั้งอยูบ่นแผ่นเปลือกโลก

ท่ีมีประวัติการเกิดแผ่น ดินไห วสูงสุดไม่เกิน  5.8 ริคเตอร์สเกล ในขณ ะท่ีตัว เข่ือน นํ้ างึม 2  

ไดถู้กออกแบบให้สามารถรองรับภยัธรรมชาติจากแผ่นดินไหวไดถ้ึง 8 ริคเตอร์สเกล นอกจากน้ี 

ยงัมีระบบป้องกันนํ้ าล้นเข่ือนดว้ยการติดตั้งช่องทางระบายนํ้ าล้น (Spill Way) ขนาด 3 ช่องทาง 

แต่ละช่องทางมีขนาดกวา้ง 15 เมตร สูง 16.7 เมตร สามารถระบายนํ้าไดสู้งสุดเท่ากบั 6,756 ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาที สําหรับโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรี ไดเ้พิ่มความแขง็แรงเพื่อรองรับแผ่นดินไหว 

ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยทาํการเพิ่มปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตและเพิ่มขนาดเหล็กของประตูระบายนํ้ า   

อีกทั้งยงัมีระบบป้องกนันํ้าลน้ 7 ช่องทาง ขนาดกวา้ง 19 เมตร สูง 23 เมตร และ Lower Level Outlet 

Gate 4 ช่องทาง ขนาดกว้าง 12 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายนํ้ าได้สูงสุดเท่ากับ  47,500 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดงันั้น จึงเช่ือว่าความแข็งแรงของโครงสร้างตวัฝายจะสามารถรองรับภัย

ธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและช่องทางระบายนํ้าท่ีไดจ้ดัเตรียมไวมี้ความเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณ

นํ้าลน้ฝายไดเ้ป็นอย่างดี โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์ั้งสามแห่งสร้างบนท่ีดอน ซ่ึงมีโอกาส

เกิดนํ้ าท่วมค่อนข้างน้อย และไม่ไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ท่ีเกิดเม่ือปี 2554 ท่ีผ่านมา 

สาํหรับ BIC-1 และ BIC-2 ซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวดัพระนครศรีอยธุยาซ่ึงเป็นบริเวณท่ีราบลุ่มและมีความ

เส่ียงดา้นนํ้ าท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินไดก้่อสร้างเข่ือนคอนกรีตลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรม 

โดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ซ่ึงสูงกว่าระดบันํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจึงทาํใหม้ัน่ใจ

ไดว้่าจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากนํ้าท่วมอกี 

นอกจากนั้น บริษทัย่อยและบริษทัร่วมยงัทาํสัญญาประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

ต่อสินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า  

(Property Damage) การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการ

ประกนัความเสียหายท่ีเกิดกบับุคคลภายนอก (Public Liabilities) อกีดว้ย  

2.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทก่อตั้ งข้ึนโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่ม 

ใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึนและกาํหนดใหบ้ริษทัเป็นผูล้งทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ในระหว่างปี 2555-2558 

บริษทัจึงทาํการซ้ือเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆซ่ึง บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) เป็นผูพ้ฒันา

และผูก้่อสร้าง ปัจจุบนัการซ้ือขายเงินลงทุนทั้งหมดไดส้ําเร็จเรียบร้อยแลว้ และบริษทัอยู่ระหว่าง 

การปรับโครงสร้างการจัดการเพื่อทําให้กระบวนการบริหารงานของกิจการท่ีบริษัทลงทุน 

มีความสอดคลอ้งกนัและรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจมากข้ึน จึงมีความจาํเป็นตอ้งพึ่งพาบุคลากร

จาก บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้เดิมของกิจการท่ีบริษทัลงทุนเป็นการชัว่คราว  
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เช่น สัญญาว่าจ้างผูต้รวจสอบภายใน และสัญญาว่าจ้างผู ้บริหาร เป็นต้น บริษัทคาดว่าการปรับ

โครงสร้างการจัดการน้ีจะสําเร็จลุล่วงภายในเวลา 2 ปี โดยจะทาํให้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของสายงานต่างๆ มีความชดัเจนมากข้ึน และลดการพึ่งพิงผูถ้ือหุน้รายใหญ่ลงได ้ 

3. ความเส่ียงทางการเงิน 

3.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 

บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ดังนั้ น สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นส่ิงสําคัญ เพื่อให ้

การดาํเนินงานของโครงการระหว่างก่อสร้างไม่หยุดชะงกัและสามารถรองรับการพฒันาโครงการ

ใหม่ๆต่อไปได้ นอกจากนั้ น บริษัทย่อยของบริษัทมีเงินกู ้ยืมจากธนาคารพาณิชย์จ ํานวนมาก 

เน่ืองจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจําเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเร่ิมต้นค่อนข้างสูง โดย ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2558 งบการเงินรวมของบริษัทแสดงเงินกู ้ยืมระยะยาวจํานวน 21,904.31 ล้านบาท  

สัญญาเงินกู ้ยืมเหล่าน้ีมีเง่ือนไขการกู ้ยืมท่ี รัดกุม โดยเฉพาะการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน 

และเง่ือนไขในการจ่ายเงิน ปันผล ตามรายละเอียด ใน หัวข้อ  นโยบายการจ่ายเงินปัน ผล  

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 18 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงหากบริษทัยอ่ย 

ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูไ้ดจ้ะมีผลกระทบต่อเงินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ  

สําหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้ นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว  

บริษัทได้จัดทําประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ 

ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู ้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู ้ให้กู ้อย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาส 

ในการผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้นอกจากนั้น บริษทัมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุน 

ในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงมีสภาพคล่องสูงกบัสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

อีกทั้งจัดเตรียมวงเงินสินเช่ือและรักษาความสัมพนัธ์กบัธนาคารพาณิชยต่์างๆกรณีมีความตอ้งการ 

ใชเ้งินอีกดว้ย 

3.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทมีความเส่ียงท่ีงบการเงินรวมของบริษัทจะไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของรายได ้

และค่าใช้จ่ายของ NN2 จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ  

และเงินบาท เน่ืองจากตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. มีอัตราค่าไฟฟ้าส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2557 และ ปี 2558 ท่ีผ่านมา NN2 มีรายไดท่ี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

เท่ากบั 54.89  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯและ 53.27 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลาํดบั นอกจากนั้ น NN2   

ได้ทาํสัญญากู ้ยมืเงินระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯจาํนวน 180 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเป็น

ส่วนหน่ึงของแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ านํ้ างึม 2 โดยมีกาํหนดทยอย

ชาํระคืนเงินตน้จนหมดภายในปี 2565    
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ในปี 2557 และ 2558 ท่ีผ่านมา NN2  มีรายได้  ค่าใช้จ่ายและการชําระคืนเงินต้นจากเงินกู ้ยืม 

ระยะยาวดว้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดงัน้ี 

 

(หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) ปี 7255  ปี 8255  

รายได้   

- รายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า 54.89 53.27 

รายจ่าย   

- ชาํระคืนเงินตน้ 11.70 12.60 

- ดอกเบ้ียจ่าย 4.44 4.18 

- ค่าตอบแทนสัมปทาน 1.87 1.81 

สุทธิ 36.88 34.68 

 

ด้วยลักษณ ะการดําเนินธุรกิจของ NN2  ท่ี มีทั้ งรายได้ท่ี เป็นสกุล เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ 

ในขณะเดียวกันก็มีรายการท่ีต้องจ่ายชาํระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯทาํให้การดาํเนินธุรกิจ 

มีการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)  

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้มา NN2 ไดเ้ร่ิมใชก้ารบญัชีสําหรับการป้องกนัความเส่ียง 

(Hedge Accounting) เพื่ อ ป้ อ งกัน ค วามเส่ี ยงจ ากอัตราแล กเป ลี่ ยน อัน เกี่ ยว เน่ื องกับ รายได ้

จากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกาํหนดให้

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกูย้ืม

ระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกันความเส่ียง (Hedging 

Instrument) ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลด

ความผันผวนของกําไรขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยส่วนท่ีมี

ประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกัน

ความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านกาํไรขาดทุน

ของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง

มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน 

3.3 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2558  มีเงินกู ้ยืมจํานวน 

21,904.31 ลา้นบาท ซ่ึงทั้งหมดมีดอกเบ้ียแบบลอยตวั ดงันั้น หากอตัราดอกเบ้ียมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างมีนัยสําคญัก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินบริษัทและบริษัทย่อยได ้อย่างไรก็ตาม 

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียด้วยการติดตามแนวโน้ม 
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การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอย่างสมํ่าเสมอและบริหารจัดการ ปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน

อย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้ นได้พิจารณาดาํเนินการทาํสัญญาป้องกันความเส่ียง โดยเปลี่ยนจาก 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวัให้เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีอยา่งเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมิไดมี้จุดประสงค์

เพื่อการเกง็กาํไรแต่อยา่งใด 

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ ถือหลักทรัพย์ 

1. ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50  

บริษทัมีผูถ้ือหุ้นใหญ่คือกลุ่มบริษทั ช.การช่าง ไดแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) บริษทั ทีทีดบับลิว 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)0

* ถอืหุน้รวมกนัทั้งส้ินเป็นจาํนวน

ร้อยละ 74.961 ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกว่าร้อยละ 50 ทาํใหก้ลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่มีอาํนาจในการควบคุม 

มติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นได้เกือบทั้ งหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้ งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่น 

ท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  ยกเว้น เร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนด 

ต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน  4 ของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  ดังนั้ น  ผู ้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวม 

คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่เสนอได ้อย่างไรก็ตาม บริษทั ช.การช่าง 

จาํกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จาํกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ในฐานะผูถ้ือหุ้นของบริษัทยอ่มมีจุดประสงคใ์ห้บริษทัดาํเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด 

และเป็นธรรมแก่ผู ้ถือหุ้นทุกฝ่ายในระยะยาว สําหรับกรณีรายการท่ีเกี่ยวโยงกับผู ้ถือหุ้นรายใหญ่นั้ น 

การอนุมัติรายการจะต้องเป็นไปตามกฎเกณ ฑ์และข้อกฎหมายท่ี เกี่ ยวข้อง โดยต้องได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแลว้แต่กรณี โดยผู ้ถือหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้ น 

ไม่สามารถออกเสียงได้ อีกทั้ ง บริษัททั้ งสามแห่งล้วนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

จึงตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและการทาํรายการระหว่างกนัเช่นเดียวกนั 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ 

และมีความเป็นกลาง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกลไกท่ีช่วยเพิ่มการตรวจสอบไดอ้ีกดว้ย 

2. ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 

เน่ืองจากบริษทัถือหุ้นใน SEAN ในสัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ และถือหุน้ใน BIC 

ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ แมจ้ะถือไดว้่าบริษทัมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 

ผูถ้ือหุน้เกินกึ่งหน่ึงกต็าม  แต่บริษทักย็งัไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงไดท้ั้งหมด เน่ืองจากการทาํรายการ

บางประเภทท่ีจะต้องไดรั้บเสียงสนับสนุนจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู ้มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซ้ือหรือรับโอนกิจการอื่น  การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด 

เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบของคณะกรรมการและผูมี้อาํนาจ 

                                                             
* บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั  (มหาชน)(BECL) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั )มหาชน ( (BEM) เม่ือวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 
1 ขอ้มูล ณ วนัที่ 25 มิถุนายน 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดของบริษทั 
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ลงนามผูกพันบริษัทตลอดจนกลไกในการกํากับและควบคุม จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถควบคุม 

เสียงขา้งมากในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นได้ และแม้ว่าในการทาํรายการท่ีสําคัญ 

บางรายการจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู ้ถือหุ้นกลุ่มอื่น  ทั้ งจากในท่ีประชุมคณ ะกรรมการ 

และท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นก็ตาม บริษัทเช่ือว่าหากเป็นการอนุมัติรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการดาํเนิน

ธุรกิจแลว้กจ็ะไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากผูถ้ือหุน้กลุ่มอื่น 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ท่ี 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ลักษณะทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1.1   เงินลงทุน      

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558        

ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 

การลงทุน 

(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชีวิธี

ราคาทุน 

(ลา้นบาท) 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์

เอเชีย เอนเนอร์จี 

จาํกดั (SEAN) 

ถือหุน้ใน บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม2 จาํกดั

(NN2) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ    

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึง 

NN2 ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้

จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้า  

6,606.75 

  

56 9,249.45  

 

บริษทั บางปะอิน   

โคเจนเนอเรชัน่ 

จาํกดั (BIC) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจาก

โครงการโรงไฟฟ้าระบบ 

Cogeneration 

2,705.00 65 1,522.50  

 

บริษทั บางเขนชยั 

จาํกดั (BKC) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 234.25  100    527.06 

  

บริษทั เชียงราย     

โซล่าร์ จาํกดั (CRS) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 291.75  30    107.55  

บริษทั นครราชสีมา 

โซล่าร์ จาํกดั (NRS) 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 221.50  30      85.39  

บริษทั ซีเคพี โซลา่ร์ 

จาํกดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 20.00  100 5.75 

  

บริษทั อพอลโล ่ 

พาวเวอร์ จาํกดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100           0.25  

บริษทั วิส โซลิส 

จาํกดั  

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100 0.25  

บริษทั โซเล่         

พาวเวอร์ จาํกดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100 0.25  

บริษทั เฮลิออส    

พาวเวอร์ จาํกดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 1.00  100 0.25 

  

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ หวัขอ้ท่ี 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 44 

 

4.1.2 สินทรัพย์ถาวรหลัก    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัและบริษัทย่อยมีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชีตามรายละเอยีดดงัน้ี    

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ําภายใต้สัญญาสัมปทาน   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิตาม

บญัชี (ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

NN2 สปป.ลาว 24,312.86 เป็นเจา้ของ ค ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 

 

4.1.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ลาํดบั รายการ  มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้นบาท) 1  

1 ท่ีดิน                  261.08  

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์                  644.16  

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration               4,514.91  

         4 ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร                    67.77  

5 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า                    50.00  

6 เคร่ืองมือและอุปกรณ์                      8.42  

7 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน                     36.81  

8 ยานพาหนะ                     26.47  

9 สินทรัพยร์ะหว่างปรับปรุง                      1.28 

 รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                5,610.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 มูลค่าสุทธิ  คือมูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ทั้งน้ี รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้สามารถแสดง

รายละเอียดจาํแนกตามประเภทของสินทรัพยแ์ละจาํแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี  

1) ท่ีดิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าตามบญัชีของท่ีดินตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

ตาํบลคลองจิก 

อาํเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

     159.33 เป็นเจา้ของ ไดน้าํไปจดจาํนองไวก้บั

ธนาคารเพื่อค ํ้าประกนั

วงเงินสินเช่ือซ่ึงไดรั้บจาก

ธนาคาร 

BIC จงัหวดัปทุมธานี   5.77 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BKC อาํเภอปักธงชยั 

จงัหวดันครราชสีมา  

(จาํนวน 547 แปลง) 

95.98 เป็นเจา้ของ ท่ีดินจาํนวน 205 แปลงซ่ึงมี

พื้นท่ีประมาณ 180 ไร่ และ

ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินซ่ึงมี

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 ประมาณ 

762.70 ลา้นบาท ไดน้าํไป

จดจาํนองไวก้บัธนาคารเพื่อ

ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือซ่ึง

ไดรั้บจากธนาคาร 

รวม 261.08  

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยต์ามงบการเงินรวมของบริษทั

และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BKC จงัหวดันครราชสีมา 644.16 เป็นเจา้ของ 
ค ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 

รวม 644.16   
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3) โครงการโรงไฟฟ้าระบบ  Cogeneration  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ  Cogeneration ตามงบการเงินรวมของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 4,514.91 เป็นเจา้ของ 
ค ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 

รวม 4,514.91   

 

4) ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุงและเคร่ืองจกัรตามงบการเงินรวมของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 67.77 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 67.77   

 

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพฯ 32.73 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

NN2 เลขท่ี 215  ถนนลา้นชา้ง  

บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี  

เขตกาํแพงนคร  

แขวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว 

16.82 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC กรุงเทพฯ  0.45 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 50.00  
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6) เคร่ืองมือและอุปกรณ์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตาม งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  8.42 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม  8.42   

 

7) เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังานตามงบการเงินรวมของบริษทั

และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพฯ 14.07 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

SEAN กรุงเทพฯ 0.06 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

NN2 สปป. ลาว  18.91 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BKC กรุงเทพฯ 0.28 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

และกรุงเทพฯ 
 3.49 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม  36.81   

 

8) ยานพาหนะ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

บริษทั กรุงเทพฯ  5.23 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

SEAN กรุงเทพฯ  3.83 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
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บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

NN2 สปป. ลาว  17.38 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  0.03 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม  26.47   

 

9. สินทรัพยร์ะหว่างปรับปรุง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยร์ะหว่างปรับปรุง งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1.28 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 1.28   

 

 4.1.3   สัญญาเช่าระยะยาว      

บริษทัและบริษทัยอ่ย ทาํสัญญาเช่าระยะยาวท่ีมีอาย ุ3 ปีข้ึนไป เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า สัญญา พื้นท่ี อาย ุ

สัญญา 

เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 

จาํกดั(มหาชน) 

(CK) 

สัญญาเช่าพื้นท่ีและ 

ใหบ้ริการเคร่ืองปรับอากาศ

และส่ิงอาํนวยความสะดวก  

อาคารสาํนกังานวิริยะถาวร  

ชั้นท่ี CH 

642.5 ตาราง

เมตร 

 

3 ปี 1-ก.ย.-57 31-ส.ค.-60 

บริษทั CK สัญญาเช่าพื้นท่ีและ 

ใหบ้ริการเคร่ืองปรับอากาศ

และส่ิงอาํนวยความสะดวก  

อาคารสาํนกังานวิริยะถาวร  

ชั้นท่ี 20 

468.9 ตาราง

เมตร 

 

3 ปี 1-มิ.ย.-57 31-พ.ค.-60 

NN2 กรมทรัพยสิ์น

ของกระทรวง

การเงิน 

สัญญาเช่าสถานท่ีทาํการ

สาํนกังาน  

 2,106   ตาราง

เมตร 

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

สัญญา 

เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

BIC CK สัญญาเช่าพื้นท่ีและ

ใหบ้ริการเคร่ืองปรับอากาศ

และส่ิงอาํนวยความสะดวก 

อาคารสาํนกังานวิริยะถาวร 

ชั้นท่ี 17 

140.91 ตาราง

เมตร 

3 ปี 1-ม.ค.-58 31-ธ.ค.-60 

BIC บริษทั ท่ีดินบาง

ปะอิน จาํกดั 

(BLDC) 

ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ

ก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน  

การบริการรักษาและ 

ซ่อมบาํรุงระบบท่อ 

(แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) 

1 ไร่ 3 งาน 

12.5 ตารางวา 

3 ปี 1-ม.ค.-57 31-ธ.ค.-59 

BIC BLDC ขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี (ปักเสา

ไฟฟ้า 115 kv. , 22 kv.  

10-1-33.94 ไร่  และ วางท่อ

ไอนํ้า 0-0-50.25 ไร่) 

10 ไร่ 1 งาน

84.19 ตาราง

วา 

3 ปี 1-ม.ค.-58 31-ธ.ค.-60 

BIC การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย 

สัญญาเช่าท่ีดินเพื่อกิจการ

ก๊าซหรือนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

17,925 ตาราง

เมตร 

3 ปี 1-มิ.ย.-58 31-พ.ค.-61 

 

4.1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวดัมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่า  11,330.56 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษัท 

5,009.54  ล้านบาท และส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 6,321.02 ล้านบาท  

โดยบริษทัคิดค่าตดัจาํหน่ายสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า โดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายสุัญญา

ใหสิ้ทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลืออยูข่องบริษทัยอ่ย นบัจากวนัท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทั

ย่อย หรือนับจากวนัเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์ กรณีท่ีบริษทัเข้าลงทุนในบริษัทย่อยก่อนเร่ิมดาํเนินการ 

เชิงพาณิชย ์โดยอยูร่ะหว่าง 10 ถึง 27 ปี 
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4.1.5 สัญญาที่เก่ียวข้อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสัญญาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีสําคญั ดงัน้ี  

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา น้ํางึม 2 

NN2 ไดเ้ขา้ทาํสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า กบัรัฐบาล สปป.ลาว ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2549 ระยะเวลา

ทั้งส้ิน 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการเชิงพาณิชย ์โดยสัญญาสัมปทานไดใ้หสิ้ทธิต่าง ๆ แก่ NN2 เช่น สิทธิใน

การ ครอบครอง ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากโครงการ สิทธิในการผนันํ้า สร้างเข่ือน และใชน้ํ้า สําหรับนํ้ าใน

แม่นํ้างึม ณ พื้นท่ีโครงการ สิทธิในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าอื่นท่ีสนบัสนุนการพฒันาโครงการ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี NN2 มีหน้าท่ีในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)ให้กบัรัฐบาล สปป.ลาว  และ

นาํส่งภาษีเงินไดต้ามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญาสัมปทาน 

ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

• ในวนัท่ี 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้า

ใหแ้ก่ BIC สาํหรับระยะเวลา 25 ปี 

• ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาตในการผลิตไฟฟ้า

ใหแ้ก่ BKC สาํหรับระยะเวลา 10 ปี 

 

       4.2    นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัอื่นท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 

เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งและเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีคาดว่าจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 10 – 15 รวมทั้ง

โครงการท่ีใหผ้ลตอบแทนทางการเงินอื่นซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

สาํหรับการลงทุนในโครงการอื่นท่ีบริษทัซ้ือมาจากผูท่ี้พฒันาโครงการนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าว

ท่ีบริษทัจะไดรั้บนั้นอาจเปลี่ยนแปลงลดลงจากอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษทั

ซ้ือมาเป็นปัจจัยสําคญั โดยการลงทุนของบริษทัท่ีผ่านมาจะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ท่ีประมาณ

ร้อยละ 7-10  

2. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้และมีคู่สัญญาท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

3. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาการจดัหาเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียบร้อย

 แลว้ อีกทั้งการจัดหาเช้ือเพลิงดงักล่าวจะตอ้งจดัหาไดอ้ย่างเพียงพอสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดอายุ

 สัญญาของโครงการดว้ย 

4. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีสามารถจดัหาอุปกรณ์หลกัและอะไหล่ต่างๆไดใ้นอตัราตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 

 และสามารถจดัใหมี้การบาํรุงรักษาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

5. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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6. บริษทัจะเป็นผูพ้ ัฒนาโครงการดว้ยตนเองในกรณีท่ีโครงการท่ีจะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสมกบั

 ศกัยภาพของบริษทั 

7. ในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีบริษทัจะตอ้งร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอื่น  บริษทัจะเลือกลงทุนในโครงการท่ีมีศกัยภาพ

 และผูร่้วมลงทุนในโครงการดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกนั 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการควบคุมหรือกาํหนดนโยบายการบริหาร  ตลอดจนส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ

ตามสัดส่วนการถือหุ้นและตามขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้น(ถา้มี) โดยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัมีหน้าท่ี

ออกเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมตามแนวทางหรือมติท่ีคณะกรรมการหรือท่ีประชุม 

ผูถ้ือหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดกรอบอาํนาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอยา่งชดัเจน 

และตวัแทนเหล่านั้นจะตอ้งมารายงานฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัเหล่านั้นทุกเดือนในการประชุม

คณะกรรมการบริหารของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัสามารถติดตามผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการท่ีบริษทั

ได้ลงทุนไปแลว้อย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี บริษทัได้ก ําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 

และผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งสามารถใชดุ้ลยพินิจ 

และออกเสียงในการประชุมของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดใ้นเร่ืองการบริหารจดัการทัว่ไป แต่ในกรณีเร่ืองสาํคญั

คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจของตนมิได ้จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั 

หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัเสียก่อน โดยเร่ืองสาํคญัดงักล่าวมีดงัน้ี  การพิจารณาเกี่ยวกบัการทาํรายการกบับุคคล

ท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ยตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั  การพิจารณาเกี่ยวกบัการทาํรายการไดม้าจาํหน่ายไป

ซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัย่อยตามประกาศการไดม้าจาํหน่ายไป  การกระทาํใดๆท่ีทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั 

ในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆลดลงร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทย่อย  และการเลิกกิจการ 

ของบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมิได้เป็นคู่ความหรือมีข้อพิพาททางกฎหมาย 

หรือมีคดีความท่ีมิไดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกติของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ท่ีอาจก่อให้เกิด

ผลเสียหายหรือมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดาํเนินธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญทั้ งท่ีสามารถและไม่สามารถ

ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

(1) ข้อมูลของบริษัท 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  

ช่ือภาษาอังกฤษ CK Power Public Company Limited  

ช่ือย่อในการซ้ือขายหลักทรัพย์ “CKP” 

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโฮลด้ิงคอมปานี (Holding Company) ถือหุ้น 

ในบริษทัต่างๆ ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ 02-691-9720-34  

โทรสาร 02-691-9723 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 9,240,000,000 หุน้ 

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท  

เรียกชาํระแลว้ 7,370,000,000 หุน้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 7,370,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 1 บาท 

ขอ้จาํกดัการถือหุน้ต่างดา้ว ร้อยละ 49 

การถือหุน้ของผูถ้ือหุน้รายยอ่ย 

(% Free Float) 

ร้อยละ 25.63 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด) 

เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 

คณะกรรมการบริษทั directors@ckpower.co.th 

นกัลงทุนสัมพนัธ์ ir@ckpower.co.th 
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(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป  

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ SouthEast Asia Energy Limited 

เรียกช่ือย่อว่า SEAN 

ประกอบธุรกิจ ลงทุนและพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้านํ้างึม 2 

เลขทะเบียนบริษทั 0105547063036 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 660,675,000 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 6,606,750,000 บาท  

เรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวนแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 6,606,750,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 10 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั  ร้อยละ 75 

 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า NN2 

ประกอบธุรกิจ ผลิต จาํหน่าย ซ้ือ ขาย ไฟฟ้า ภายในและภายนอกประเทศ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า เมืองไซสมบูน นครหลวงเวียงจนัทน์  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 880,900,000 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 6,606,750,000 บาท  

เรียกชาํระเตม็จาํนวนแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 8,809,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 10 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 42 (ถือโดยออ้มผ่าน SEAN ในสัดส่วนร้อยละ 75) 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited 

เรียกช่ือย่อว่า BIC 

ประกอบธุรกิจ ผลิต จาํหน่ายไฟฟ้า และพลงังานอื่นทุกประเภท 

เลขทะเบียนบริษทั 0105552021486 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองจิก อาํเภอบางปะอนิ  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 207,500,000 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 2,705,000,000 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 63.10  

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 1,707,050,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 10 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 65  

 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท บางเขนชัย จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Bangkhenchai Company Limited 

เรียกช่ือย่อว่า BKC 

ประกอบธุรกิจ ผลิต จาํหน่าย ไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0105541054485 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 190 หมู่ 9 ตาํบลโคกไทย อาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,342,500 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 234,025,000 บาท 

เรียกชาํระเตม็จาํนวนแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 234,025,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Chiangrai Solar Limited 

ประกอบธุรกิจ ผลิต ซ้ือขาย ไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0105553149036 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 23/56 อาคารสรชยั ชั้น 17 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 249-250 หมู่ท่ี 6 ตาํบลท่าขา้วเปลือก อาํเภอแม่จนั จงัหวดั

เชียงราย 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,917,500 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 291,750,000 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 95.01 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 277,210,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30 

(ร่วมทุนกบั บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด ์ทู จาํกดั) 

 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Nakhon Ratchasima Solar Limited 

ประกอบธุรกิจ ผลิต ซ้ือขาย ไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0105553011344 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 23/56 อาคารสรชยั ชั้น 17 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 90-91 ตาํบลตะเคียน อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,215,000 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 221,500,000 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 85.06 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 188,420,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30 

(ร่วมทุนกบั บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด ์วนั จาํกดั) 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ CKP Solar Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556138728 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 200,000 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 28.75 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 5,750,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 

 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Helios Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152585 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Apollo Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152534 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 

 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Sole Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152577 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท วิส โซลิส จํากัด 

ช่ือภาษาอังกฤษ Vis Solis Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105556152526 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้  

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 250,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 

(3) บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

  ผู้สอบบัญชี   บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก 

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: 02-264-0777 / 02-661-9190  

โทรสาร : 02-264-0789-90 

(4) เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับบริษัท 

บริษทั   www.ckpower.co.th 

คณะกรรมการบริษทั  directors@ckpower.co.th 

เลขานุการบริษทั  compliance@ckpower.co.th 

นกัลงทุนสัมพนัธ์  ir@ckpower.co.th 

 

 6.2 ข้อมูลสําคญัอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไม่พบว่ามีข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู ้ลงทุนอย่างมี

นยัสาํคญั 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

(1) ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท เรียกชําระแล้ว 

7,370,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 9,240,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

(2) บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอื่นนอกจากหุน้สามญั  

 7.2 ผู้ถือหุ้น 

 7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 (ก)  รายช่ือผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุด

ทะเบียนผูถ้ือหุน้คร้ังล่าสุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 2,229,275,478 30.2480 

2 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 1,865,644,429 25.3140 

3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)0

* 1,429,950,843 19.4023 

4 นางวรพรรณ จึงทรัพยไ์พศาล 87,686,071 1.1898 

5 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 81,876,409 1.1109 

6 นายวิชยั เอกอุดมสิน 67,500,000 0.9159 

7 นายกาํพล วริะเทพสุภรณ์ 67,000,000 0.9091 

8 นางสาวสุรียรั์ตน์ เตชะกมลสุข 57,000,000 0.7734 

9 นายสมชาย เอกอุดมสิน 53,040,080 0.7197 

10 นายสมบติั พานิชชีวะ 45,710,000 0.6202 

รวม 5,984,683,310 81.2033 

 สัดส่วนของหุ้น Free Float ของบริษัท 

 แบ บแสดงรายงาน การกระจายการถือหุ้น ของผู ้ถือหุ้น สามัญ ท่ี เข้าข่ายเป็น  Strategic 

Shareholders ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ตามท่ีบริษทันาํส่งต่อ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ปรากฏสัดส่วนผูถ้ือหุ้นสามญัรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 

25.63 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

                                                             
* บริษทั บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทาง

ด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BEM) เม่ือวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 
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 การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

รายช่ือผูถ้ือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีกรรมการถือหุน้บริษทัจาํนวน 3 คน  ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ 

จาํนวนหุน้ 
% ของจาํนวน

หุน้ทั้งหมด 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 

(โดยคู่สมรส) 

ประธานกรรมการบริหาร 2,000,000 0.0271 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,340,000 0.0182 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล  

 

ประธานกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

2,680 0.0000 

หมายเหตุ : กรรมการและผูบ้ริหารอ่ืนไม่มีการถือครองหุน้บริษทั 

(ข) กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ หรือ

การดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

   ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 2,229,275,478 30.2480 

2 บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 1,865,644,429 25.3140 

3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)1

* 1,429,950,843 19.4023 

รวม 5,524,870,750 74.9643 

หมายเหตุ :  

- บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุน้ 10 ลาํดบัแรก ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2558  

ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ  จาํนวนหุน้ท่ีถือ  สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั มหาศิริ สยาม จาํกดั 340,412,365 20.10 

2 บริษทั ช.การช่าง โฮลด้ิง จาํกดั 175,496,530 10.36 

3 บริษทั ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จาํกดั 93,348,212 5.51 

4 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 38,950,000 2.30 

5 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 35,624,024 2.10 

6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 28,322,715 1.67 

7 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกสั อิควิต้ี ปันผล 16,150,100 0.95 

8 นางโสภิดา ตรีวิศวเวทย ์ 15,383,225 0.91 

                                                             
* บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BEM) เม่ือวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 
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ลาํดบั รายช่ือ  จาํนวนหุน้ท่ีถือ  สัดส่วนการถือหุน้ 

9 กองทุนเปิด เค หุน้ระยะยาว 14,936,822 0.88 

10 กองทุน บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (EQ-TH) 14,872,867 0.88 

รวม 773,496,860 45.66 

- บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) มีผูถ้ือหุ้น 10 ลาํดบัแรก ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2558  

ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ  สัดส่วนการถือหุน้ 

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

2 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)2

* 780,789,100 19.57 

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

4 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 192,541,166 4.83 

5 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 150,648,000 3.78 

6 นายมิน เธียรวร 72,000,000 1.80 

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

8 CHASE NOMINEES LIMITED 46,111,115 1.16 

9 AIA COMPANY LIMITED - APEX  38,198,600 0.96 

10 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 37,498,224 0.94 

รวม 3,173,963,605 79.56 

- บริษัท ทางด่ วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)* มีผู ้ถื อหุ้ น  10 ล ําดับแรก  

ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถ้ือหุน้ร่วม มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 131,920,000 17.13 

2 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 71,796,624 9.32 

3 บริษทั ไฮกรีตโปรดกัส์ แอนด ์เทคโนโลยี ่จาํกดั 61,954,100 8.05 

4 ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 38,500,550 5.00 

5 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 38,321,390 4.98 

6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 24,036,403 3.12 

7 นายมิน เธียรวร 20,000,000 2.60 

8 บริษทั ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 18,051,140 2.34 

9 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั 11,126,600 1.45 

                                                             
* บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั  (มหาชน)(BECL) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั )มหาชน ( (BEM) เม่ือวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 
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ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สัดส่วนการถือหุน้ 

10 ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 10,891,470 1.41 

รวม 440,923,063 57.26 

7.2.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบธุรกิจหลัก 

 (ก) บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (SouthEast Asia Energy Limited : SEAN) 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1 สัดส่วนการถือหุน้ 

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

2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 220,225,000 33.33 

3 บริษทั พีที จาํกดัผูเ้ดียว2  35,236,000 5.33 

4 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั3 35,236.000 5.33 

5 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.00 

รวม 660,675,000 100.00 

หมายเหต ุ:     1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 วนัที่ 12 มีนาคม 2558 ท ั้งน้ี ในปี 2558 SEAN ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ 

  2   จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  

  3  จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส) 

(ข) บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั (Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2) 

   ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1 สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั  660,675,000 75.00 

2 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 2 220,225,000 25.00 

รวม 880,900,000 100.00 

หมายเหตุ :   1      ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 วนัที่ 12 มีนาคม 2558 ท ั้งน้ี ในปี 2558 NN2 ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือ

หุ้น 

       2    จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษทัยอ่ยของรัฐวิสาหกจิไฟฟ้าลาว 

(ค) บริษทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (Bangpa-in Cogeneration Limited : BIC) 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 175,824,998 65.00 

2 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 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 

หมายเหต ุ:      1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 วนัที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งน้ี ในปี 2558 BIC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือ

หุ้น                
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(ง) บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (Bangkhenchai Company Limited : BKC) 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 

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

     2 นายณรงค ์แสงสุริยะ 1 0.00 

     3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 

รวม 2,342,500 100.00 

หมายเหต ุ:   1  ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 วนัที่ 31 มีนาคม 2558 ท ั้งน้ี ในปี 2558 BKC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(จ) บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จาํกดั 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1 สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 199,940 100.00 

2 นายวิบูลย ์ มงคลปิยะธนา 20 0.00 

3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 20 0.00 

4 นางสาวสุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 20 0.00 

รวม 200,000 100.00 

หมายเหต ุ:   ณ ปัจจุบนั บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จาํกดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ 

      1       ขอ้มูล ณ วนัจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาทเป็น 20 ลา้นบาท เม่ือวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตามมติที่ประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2558 

(ฉ) บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (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 

หมายเหต ุ:   ณ ปัจจุบนั บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จาํกดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ 

     1          ข ้อมูล ณ วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ว ันที่  30 มีนาคม 2558 ท ั้ งน้ี ในปี 2558 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จ ํากดั ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
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(ช) บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (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 

หมายเหต ุ:    ณ ปัจจุบนั บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จาํกดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ 
  1    ข ้อมูล ณ ว ันประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2558 ว ันที่  30 มีนาคม 2558 ท ั้ งน้ี ในปี 2558 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ํากดั ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ซ) บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (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 

หมายเหต ุ:    ณ ปัจจุบนั บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จาํกดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ  

      1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 วนัที่ 30 มีนาคม 2558 ท ั้ งน้ี ในปี 2558 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ ํากดั ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ฌ) บริษทั วิส โซลิส จาํกดั  

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ1  สัดส่วนการถือหุน้ 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (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 

หมายเหต ุ:  ณ  ปัจจุบนั บริษทั วิส โซลิส จาํกดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ  

  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 วนัที่ 30 มีนาคม 2558 ท ั้งน้ี ในปี 2558 บริษทั วิส โซลิส จาํกดั ไม่มีการเปล่ียนแปลง

การถือหุน้ 
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 7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ agreement) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายหลักทรัพยห์รือการบริหารงาน 

ของบริษทั    

 7.3 การออกหลักทรัพย์ 

ในปี 2558 บริษทัได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัโดยมติท่ีประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือของใบสาํคญัแสดงสิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 

ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (CKP-W1) 

ประเภทและชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 

ชนิดระบุช่ือผู ้ถือและเปลี่ยนมือได้ โดยเสนอขายให้แก่ 

ผู ้ถือหุ้น เดิมท่ี มีการจองซ้ื อและชําระราคาค่าจองซ้ื อ 

หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม

ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 29 พฤษภาคม 2558 

วนัท่ีเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย:์ 9 มิถุนายน 2558 

วนัครบอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ: 28 พฤษภาคม 2563 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 0.00 บาท 

ราคาใชสิ้ทธิ: 6.00 บาท ต่อ 1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ได้  1 หุ้ น  เว ้น แ ต่ก รณี มีก ารป รั บ อัตร าก าร ใช้สิ ท ธิ 

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

จาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 1,870,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิ: 1,870,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

จาํนวนหน่วยท่ีใชสิ้ทธิแลว้3

1: 0.00 หน่วย 

จาํนวนหน่วยท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ1: 1,870,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ1: 1,870,000,000 หุน้  

 

  

                                                             
1 ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
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 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 7.4.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอตัราไม่นอ้ยกว่า   

ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองตามกฎหมาย 

ของแต่ละปี โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกาํหนดไว ้โดยข้ึนอยู่

กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน  

การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้มื และ

ปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ือหุ้นของบริษัท

เห็นสมควร อน่ึง คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับ 

ผูถ้ือหุ้นได้เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกาํไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล 

ในเบ้ืองตน้ได ้และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป 

ทั้งน้ี ตั้ งแต่จัดตั้ งบริษทัในปี 2554 และจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2556 

บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ้นเป็นคร้ังแรกตามมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น

ประจาํปี 2558 โดยจ่ายให้กบัผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนักาํหนด

สิทธิผูถ้ือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 ในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน

ปันผลทั้งส้ิน 110,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.34 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ โดยไดจ้ัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายแลว้เป็นจาํนวน 10,280,115.10 บาท 

กาํหนดจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 2558 

7.4.2 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด (SEAN) 

SEAN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ SEAN ในอตัรา  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติ บุคคลและหลังหักสํารอง              

ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกาํหนดไว ้          

โดยข้ึนอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุน  

เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและข้อจาํกัดตามท่ีกาํหนดไว ้

ในสัญญาเงินกูย้ืม และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการ และ/หรือ  

ผูถ้ือหุ้นของ SEAN เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลของ SEAN จะตอ้งผ่านการพิจารณา

อนุมติัโดยบริษัทก่อนจึงจะนําเขา้สู่การพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของ SEAN เพื่อ

พิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซ่ึงบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากเงินปันผลรับจาก 

SEAN ตั้ งแต่ปี  2556 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก SEAN มาแล้วทั้ งส้ิน  3 คร้ัง 

รายละเอียดดงัน้ี  
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ปี 25581 25572 25562 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.37 0.30 0.36 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.36 0.33 0.36 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 97 1.10 1.00 

หมายเหต ุ: 1 การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คาํนวณจากกาํไรสุทธิของงวด 9 เดือน 

      2 การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไรสุทธิ ณ ส้ินปี 

7.4.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากัด (NN2) 

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ NN2 ในอตัรา         

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติ บุคคลและหลังหักสํารอง              

ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกาํหนดไว ้            

โดยข้ึนอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการลงทุน เงินทุน

ห มุน เวียน  การล งทุ น เพิ่ ม เติม ก ารขยายธุรกิ จ  เง่ือ น ไข แ ละปั จจัยอื่ น ๆ ท่ี เกี่ ยวข้อ ง 

ในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการและ/หรือผูถ้ือหุ้นของ NN2 เห็นสมควรและขอ้จาํกดั

ตามท่ีก ําหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้ยืม โดยเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู ้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า  

NN2 จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดก้ต่็อเม่ือสาํรองเงินในบญัชีต่างๆไดค้รบถว้น  ดงัน้ี 

1.1 Operating Account บริษัทต้องสํารองเงินไว้สําหรับจ่ายชําระค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

ระยะเวลา 3 เดือน 

1.2 Accrual Account บริษทัตอ้งสํารองเงินไวส้ําหรับการจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียใน

งวดถดัไป 

1.3 Debt Service Reserve Account บริษทัตอ้งสํารองเงินไวเ้ป็นจาํนวนเท่ากบัเงินตน้และ

ดอกเบ้ียในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 

1.4 PPA Bond Drawings Sub-Account บริษัทต้องสํารองเงินไว้สําหรับกรณี ท่ีบริษัทไม่

สามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขของ PPA 

ทั้งนี้  เงิน ส ด ค งเห ล ือภ ายห ลงัจาก การสํารองเง ิน ใน บ ญัช ีต ่างๆ ข า้งตน้ แล ว้               

เงินสดคงเหลือดงักล่าวจะแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนท่ีหน่ึงสัดส่วนร้อยละ 20       

ของเงินสดคงเหลือ  นําไปชําระคืน เงินต้นก่อนกําหนด (Mandatory Prepayment)       

ให้กบัเจ้าหน้ี ส่วนท่ีสองสัดส่วนร้อยละ 80 ของเงินสดคงเหลือ NN2 สามารถนาํไป

จ่ายเงินปันผลได้ และการดาํรงอตัราส่วน DSCR ตอ้งไม่ต ํ่ากว่า 1.10 เท่า โดยการ

จ่ายเงินปันผลของ NN2 จะตอ้งผ่าน การพิจารณาอนุมติัโดยบริษทัก่อนจึงจะนาํเขา้สู่

การพิจารณาอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของ NN2 เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลต่อไป ซ่ึงบริษัทเร่ิมรับรับรู้รายไดจ้ากเงินปันผลรับจาก NN2 ตั้งแต่ปี 

2556 และไดรั้บเงินปันผลระหว่างกาลจาก NN2 มาแลว้ทั้งส้ิน 3 คร้ัง รายละเอียดดงัน้ี 
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ปี 25581 25572 25562 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.55 1.22 1.27 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.40 0.33 0.35 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 72 27 28 

หมายเหต ุ: 1 การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คาํนวณจากกาํไรสุทธิของงวด 6 เดือน 

      2 การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และปี 2556 คาํนวณจากกาํไรสุทธิ ณ ส้ินปี 

  7.4.4 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด BIC 

BIC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BIC ในอัตรา         

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิ ติบุคคล และหลังหักสํารอง              

ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกาํหนดไว ้           

โดยข้ึนอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการลงทุน เงินทุน

หมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา

เงินกูย้ืม และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ือหุ้น        

ของ BIC เห็นสมควร และขอ้จาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญากูย้มืเงิน โดยเง่ือนไขตามสัญญา

เงินกูย้มืระยะยาวไดร้ะบุว่า BIC จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือสาํรองเงินในบญัชีต่างๆ ได้

ครบถว้นดงัน้ี 

1.1 Debt Service Reserve Account บริษัทตอ้งสํารองเงินไวเ้ป็นจํานวนเท่ากับเงินต้นและ

ดอกเบ้ียในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 

1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษทัตอ้งสํารองเงินไวส้าํหรับ unplanned outage 

และซ่อมบาํรุงใหญ่ 

ทั้งน้ี เงินสดคงเหลือภายหลงัการสํารองเงินในบญัชีต่างๆ ขา้งตน้สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้

และการดํารงอัตราส่วน DSCR ต้องไม่ตํ่ากว่า 1.20 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ BIC  

จะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยบริษทัก่อนจึงจะนาํเขา้สู่การพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุม 

ผูถ้ือหุน้ของ BIC เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซ่ึงบริษทัเร่ิมรับรู้รายได้

จากเงินปันผลรับจาก BIC ตั้ งแต่ปี 2557 และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก BIC มาแล้ว

ทั้งส้ิน 2 คร้ัง รายละเอียดดงัน้ี  

ปี 25581 25572 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.41 1.41 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.30 0.60 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 72.99 42.68 

หมายเหต ุ: 1 การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คาํนวณจากกาํไรสุทธิของงวด 6 เดือน  

      2 การจ่ายเงินปันผลปี 2557 คาํนวณจากกาํไรสุทธิ ณ ส้ินปี 

   



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 7 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 70 

  7.4.5 บริษัท บางเขนชัย จํากัด BKC 

BKC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BKC ในอตัรา      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิ ติบุคคล และหลังหักสํารอง             

ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกาํหนดไว ้         

โดยข้ึนอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุน  

เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและข้อจาํกัดตามท่ีกาํหนดไว ้

ในสัญญาเงินกูย้มื และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการและ/หรือ 

ผูถ้ือหุ้นของ BKC เห็นสมควร และขอ้จาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงิน โดยเง่ือนไข 

ตามสัญญาเงินกู ้ยืมระยะยาวไดร้ะบุว่า BKC จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเม่ือสํารองเงิน 

ในบญัชีต่างๆ ไดค้รบถว้นดงัน้ี 

1.1 Debt Service Reserve Account บริษทัตอ้งสํารองเงินไวเ้ป็นจาํนวนเท่ากบัเงินตน้และ

ดอกเบ้ียในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 

1.2 Major Maintenance Reserve Account บ ริษัท ต้องสํารองเงิน ไว้สําห รับ  unplanned 

outage และซ่อมบาํรุงใหญ่ 

ทั้งน้ี เงินสดคงเหลือภายหลงัการสํารองเงินในบญัชีต่างๆ ขา้งตน้สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้

และการดาํรงอตัราส่วน DSCR ตอ้งไม่ตํ่ากว่า 1.20 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ BKC จะตอ้ง

ผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยบริษทัก่อนจึงจะนาํเขา้สู่การพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

ของ BKC เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซ่ึงบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้าก 

เงินปันผลรับจาก BKC ตั้งแต่ปี 2556 และไดรั้บเงินปันผลระหว่างกาลจาก BKC มาแลว้ทั้งส้ิน  

5 คร้ัง รายละเอียดดงัน้ี  

ปี 25581 25572 25562 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 28 40 36 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 28 28 28 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 98 70 77 

หมายเหต ุ: 1 การจ่ายเงินปันผลปี 2558 คาํนวณจากกาํไรสุทธิของงวด 9 เดือน  

      2 การจ่ายเงินปันผลปี 2557 และปี 2556 คาํนวณจากกาํไรสุทธิ ณ ส้ินปี 
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 8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ไดแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบ คณ ะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะผูบ้ริหาร  

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์สอดคลอ้งกบั

กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัรวมจาํนวนทั้งส้ิน 12 คน โดยประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 คน 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน ซ่ึงในจาํนวนของกรรมการอิสระมีประธานกรรมการ

บริษัทด้วย ซ่ึงการกําหนดโครงสร้างกรรมการดังกล่าวคํานึงถึงการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได ้

ระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยกาํหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในสัดส่วน 

1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ  

  

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเคร่ืองกล 

  

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานวิศวกรรมโยธา 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บญัชีและการเงิน 
ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการพฒันาธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

กาํกบัดูแล 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริหารสินทรัพย์และบริษทัในเครือ 

  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริหาร 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานกัตรวจสอบ

ภายใน 
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8.1 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุม 

ผูถ้ือหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายมีความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

และผูถ้ือหุน้ โดยจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได ้ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั มีกรรมการทั้งส้ิน 12 คน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 

จาํนวน 1 คน ได้แก่ นายชยัวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ งโดยท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจําปี  2558 ให้ เข้าด ํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้ งจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร

และกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 

  โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการท่ีไม่เป็น

พ นักงาน ข องบ ริษัท จําน วน  11 คน  ซ่ึ งคิดเป็ น ร้อ ยละ 91 ขอ งค ณ ะกรรมก ารทั้ งค ณ ะ  

และมีกรรมการท่ีเป็นพนักงานหรือผูบ้ริหารของบริษัทจํานวน 1 คน คือ กรรมการผู ้จัดการ  

คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้ งคณะ โดยเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 4 คน ซ่ึงคิดเป็น 

ร้อยละ 33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยเป็นกรรมการหญิงจาํนวน 1 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 9 

ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรผูท้รงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพท่ีมี

ประสบการณ์ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัท และมีการถ่วงดุล

อาํนาจท่ีเหมาะสม 

  สาํหรับรายช่ือคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 4 คณะ มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ระยะเวลาการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ 

จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25581 

ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั 

    (กรรมการอิสระ) 

3 ปี 4 เดือน 6/6 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริหาร 

   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

4 ปี 6 เดือน 5/6 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   (กรรมการอิสระ) 

3 ปี 4 เดือน 6/6 

นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร ความเส่ียง 

   (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหร) 

4 ปี 3 เดือน 6/6 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ระยะเวลาการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ 

จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25581 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

   (กรรมการอิสระ) 

3 ปี 4 เดือน 6/6 

นายสุพงศ์ ชยตุสาหกจิ กรรมการบริษทั 

   (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

4 ปี 6 เดือน 5/6 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์2 กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

8 เดือน 3/6 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการบริษทั 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

   (กรรมการอิสระ) 

3 ปี 1 เดือน 6/6 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

4 ปี 6 เดือน 6/6 

นายอลัวิน จี กรรมการบริษทั 

   (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

2 ปี 10 เดือน 6/6 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

3 ปี 4 เดือน 6/6 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานุการบริษทั 

   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

4 ปี 6 เดือน 6/6 

หมายเหต:ุ     รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1)  

1  จาํนวนคร้ังประชุมทั้งหมด / จาํนวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

   2 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2558 อนุมตัิแต่งต ั้งเป็นกรรมการบริษทั  

   นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 4/2558 วนัที่ 27สิงหาคม 2558 

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกาํหนดให้ผู ้บริหารระดับสูงของบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งนําเสนอ

ข้อมูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกคร้ัง รวมทั้ งกรรมการผู ้จัดการ 

ของบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ํากัด (SEAN) บริษทัไฟฟ้านํ้ างึม 2 จํากัด 

(NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จาํกัด (BIC) และบริษัท บางเขนชัย จาํกัด (BKC) เขา้ร่วม 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัในคร้ังท่ีมีการรับทราบงบผลการดาํเนินงานงวดไตรมาสท่ี 2 ของปี และ

งวด ณ ส้ินปี เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในช่วงท่ีผ่านมาในช่วงคร่ึงปีแรก ภาพรวมแนวโน้ม 
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ผลการดาํเนินงานในช่วงคร่ึงปีหลงั อุปสรรคหรือปัญหาในการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา 

ความกา้วหนา้ในการพฒันาโครงการในอนาคตของบริษทั รวมถึงประเดน็สาํคญัอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการ

จะไดมี้การติดตามและรับทราบการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด 

8.1.2 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน 2558 มีมติอนุมติัเปลี่ยนแปลง

กรรมการผู ้มีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท เน่ืองจากมีการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพิ่มเติม  

เป็นดงัน้ี 

1.   นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ลงลายมือช่ือร่วมกัน  

และประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ 

2. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ

ร่วมกับ นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ 

หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ หรือ นายอลัวิน จี รวมเป็น

สองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

8.1.3 กรรมการอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจาํนวนกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนกาํหนดทั้งหมด 4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน โดยบริษทัมีนโยบายแต่งตั้ง

กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน  

โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคาํนึงถึงข้อกาํหนด 

ทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบติัของกรรมการ

อิสระ ได้แก่  ประกาศคณ ะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาต 

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบับท่ีไดมี้การแกไ้ข ตลอดจนขอ้บังคับ 

ของบริษทัท่ีว่าดว้ยคุณสมบติัของคณะกรรมการ โดยบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการ

อิสระดงัน้ี 

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท ทั้ งน้ี  

ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย (พิจารณาตาม

หลักเกณฑ์มาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)  

ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

2.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้

เงินเดือนประจํา หรือผู ้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม 

บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ง   
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3.        ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการ

ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ 

ผู ้มีอาํนาจควบคุมของผู ้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท เว ้นแต่จะได้พ้นจาก 

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น่อยกว่าสองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย

ไม่ว่างทางตรงหรือทางออ้มทั้ งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษัท 

ในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาดความเป็น

อิสระ 

4.        ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย       

ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรของ

กรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ

ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

5.        ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

กรรมการบริษทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอิสระ ตามภารกิจ 

ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถ

แสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

6.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู ้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ และ 

ไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ี มีนัย ผู ้มีอ ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี  

ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

7.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี 

จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการ 

ทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวนัท่ีแต่งตั้ง 

8.        ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมี 

ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 
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ร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการ 

ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

9.    ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการดาํเนินงาน

ของบริษทั 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามคาํนิยามตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดทั้งส้ิน 4 คน ซ่ึงมีรายช่ือ ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
1 

ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั 23 สิงหาคม 2555 

นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 23 สิงหาคม 2555 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

23 สิงหาคม 2555 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8 พฤศจิกายน 2555 

หมายเหต ุ: 1 วนัที่ไดรั้บการแต่งต ั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัคร้ังแรก 

ทั้ งน้ี  บริษัทไม่มีการแต่งตั้ งกรรมการอิสระระหว่างปี 2558 และกรรมการอิสระดงัมีรายช่ือ

ขา้งตน้ทั้งหมดไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการใหบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั 

8.1.4 ประธานกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล 

และการบริหารงานประจํา โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง

คณ ะกรรมการบริษัทกับผู ้บ ริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ ํานาจการดําเนินงาน  

โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดาํเนินงาน 

ของผู ้บริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ  

ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดโดย ดร. ทนง  พิทยะ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการของบริษัท ดว้ยเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทและประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงเป็นท่ีเช่ือมัน่ว่าจะสามารถ

นาํพาบริษทัไปสู่ความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจได ้

8.1.5 การแต่งต้ัง การลาออก และการพ้นจากตําแหน่งกรรมการ 

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้เลือกตั้ งกรรมการซ่ึงเป็นผู ้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับ 

ความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้นตามท่ี สํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด

โดยกรรมการบริษัทต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
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ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งหมด ซ่ึงกรรมการไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึง 

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

กรณี ท่ีต ําแหน่งกรรมการว่ างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวท่ีต้องออกตามวาระ 

ให้คณะกรรมการเป็นผูเ้ลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุม

คร้ังถดัไปดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการ

ดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

การประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการจะออกจากตาํแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 หากจาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกในจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 

และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษทัใหย้ืน่หนงัสือลาออก เวน้แต่จะมีระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

8.1.6 ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท ดงัน้ี 

1. จัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่ 

วัน ส้ิน สุด รอบ ระยะเวล าบัญชีของบ ริษัท โดยบ ริษัท จัดส่ งห นังสื อนัด ประชุม

คณ ะกรรมการบริษัท และห นังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ้น  รวมทั้ งวาระการประชุม 

และเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่า

ระยะเวลาท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรต้องเป็น 

การประชุมเตม็คณะเม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนัยสาํคญั ซ่ึงรายการ

ท่ีมีนัยสําคญัควรรวมถึง รายการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย 

ท่ีมีผลกระทบสําคญัต่อบริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญั การขยายโครงการ

ลงทุน การพิจารณ าและอนุมัติ เข้าท ํารายการท่ี เกี่ ยวโยงกัน ตามห ลักเกณ ฑ์ ของ 

ตลาดหลกัทรัพย ์การกาํหนดระดบัอาํนาจดาํเนินการ และการกาํหนดนโยบายการบริหาร

การเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษทั เป็นตน้ 

3. จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้

รวมทั้ งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง 

ของขอ้มูลไดใ้นภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร 

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จดัให้มีการทาํงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้ง เพื่อแสดง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง 

ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 

5. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 

ควบคุมและกาํกบัดูแล การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย 
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แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาํกบั

ดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. บงัคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเข้าไปลงทุนกบับริษทัย่อย 

หรือบริษทัร่วม ไดแ้ก่  

7.1 ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงไดก้าํหนดไวส้ําหรับ

กรรมการท่ีได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็น

กรรมการ หรือผู ้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

ในบริษทัยอ่ยนั้น 

7.2 ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน

และงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ติ ด ต า ม ดู แ ล ใ ห้ บ ริ ษั ท ย่อ ย เปิ ด เผ ย ข้อ มู ล เกี่ ย ว กับ ฐ า น ะ ก า ร เงิน แ ล ะ 

ผลการดาํเนินงานการทํารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไป 

ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

7.4 กรณีท่ีบริษทัย่อยทาํรายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั มีการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงทรัพยสิ์นหรือทาํรายการสําคญัอื่นใด คณะกรรมการบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

กรรมการหรือบุคคลอื่นใดท่ีได้รับมติจากท่ีประชุมคณ ะกรรมการบริษัท  

ให้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ หรือผู ้บ ริหารในบริษัทย่อยมีหน้าท่ีก ํากับดูแล 

ให้บริษทัย่อยปฏิบติัตามกลไกกาํกบัดูแลเกี่ยวกบัรายการกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั 

รายการไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้งรายการท่ีสําคญัซ่ึงบริษัทกาํหนด 

ทั้ งน้ี  ให้พิ จารณ าการทํารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทําน องเดียวกับ 

การทาํรายการในหลกัเกณฑ์ ลกัษณะและขนาดเดียวกันกบัท่ีบริษทั ตอ้งไดรั้บ 

มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณี 

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ 

ผู ้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ 

บริษทัร่วม รวมถึงกาํหนดใชน้โยบายการควบคุมและกลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทั

เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษทัมีกลไกการกาํกับดูแล

บริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

9. พิจารณากาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอาํนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ัดการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ รวมถึง 

การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร 
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กรรมการผู ้จัดการ และคณ ะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ  ท่ี แต่งตั้ งให้ส อดคล้อ ง 

ตามหลักเกณฑ์ และประกาศของคณะกรรมกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใด 

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้สามารถพิจารณา

และอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อื่นใดทาํกบับริษทัหรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย 

และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้  

10. มอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึง

อย่างใด แท น ได้โด ยอ ยู่ภ ายใต้ก ารค วบ คุมแ ละ กํากับ ดู แล ข องค ณ ะก รรมก าร  

หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจและภายในระยะตามท่ีเห็นสมควร  

ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนั้นๆ ได้

เม่ือเห็นสมควร โดยการมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ 

ท่ีทาํใหบุ้คคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

มีส่ วน ได้เสี ยห รือ อาจมีความขัดแ ยง้ท างผล ป ระโยชน์  เว ้น แต่ เป็ น ก ารอ นุ มัติ 

รายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบาย 

และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไว้แลว้ โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีกาํหนดเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มา 

หรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

11. รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้ง  

ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทัหรือบริษัทย่อย  

ทั้งน้ี ตามเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

12. รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึน

เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จ

ในสาระสําคญัหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระสาํคัญตามท่ีกาํหนด 

ในกฎเกณฑ์หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและผู ้บริหารดังกล่าว 

จะพิสูจน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือ 

การขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

13. ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้ งท่ีได้มาจากการ

กระทาํตามหน้าท่ีหรือในทางอื่นใดท่ีมี หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสําคัญต่อบริษัท 

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็าม 

14. แจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ และการทาํธุรกรรมกบับริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทั

ร่วมในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทํา
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รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัย่อย หรือบริษัท

ร่วมดงักล่าว 

  8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

จากอาํนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ 

ชุดยอ่ย เพื่อทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการในดา้นต่างๆ จาํนวน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการทั้ งส้ิน 5 คน             

โดยมีรายช่ือและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25581 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 10/10 

นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์2 กรรมการบริหาร 5/10 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 10/10 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 9/10 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย์3 กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

10/10 

หมายเหต ุ:  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ตามรายละเอียดหัวขอ้การกาํกบัดูแลกจิการ 
      1  จาํนวนคร้ังทั้งหมด/จาํนวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

                               2  ที่ประชุมสามัญผูถื้อ หุ้นประจําปี2558 เม่ือว ันที่  9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งต ั้ งเป็นกรรมการบริษัท  

   นายชัยวฒัน์ อุท ัยวรรณ์ เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้ งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

   คร้ังที่ 4/2558 วนัที่ 27สิงหาคม 2558 
3  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 อนุมตัิแต่งต ั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ     

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 

จาํนวน 3 คน ซ่ึงมีรายช่ือและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25581 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล2 กรรมการตรวจสอบ 5/5 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 5/5 

หมายเหต ุ:    กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  

และเม่ือครบวาระดํารงตาํแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งต ั้งให้ดํารงตาํแหน่งไดอี้กตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวขอ้การกาํกบัดูแล

กจิการ 

        1 จาํนวนคร้ังทั้งหมด/จาํนวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

 2 เป็นกรรมการตรวจสอบผูท้ี่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั   
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(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ณ  วัน ท่ี  31 ธัน วาค ม 2558 คณ ะกรรมการบ รรษัทภิ บ าลและบ ริห ารความเส่ี ยง 

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร 1 คน และกรรมการ 

ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25581 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

2/4 

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

2/4 

  หมายเหตุ :    กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดํารง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเม่ือครบวาระดํารงตาํแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งต ั้งให้ดํารง

ตาํแหน่งได้อีกตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  

มีขอบเขตอาํนาจหนา้ที่ตามรายละเอียดหัวขอ้การกาํกบัดูแลกจิการ 

      1    จาํนวนคร้ังทั้งหมด/จาํนวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

                 2   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่  3/2558 เม่ือวนัที่  9 มิถุนายน 2558 อนุมัติแต่งต ั้ งเป็นกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง แทน ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์โดย นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ 

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบรรษัท 

ภิบาลและบริหารความเส่ียง คร้ังที่ 3/2558 วนัที่ 10 สิงหาคม 2558 

(4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือ

และจาํนวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25581 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2/2 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2/2 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2/2 

  หมายเหต ุ:    กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดาํรงตาํแหน่ง 

เป็นกรรมการบริษัท และเม่ือครบวาระดาํรงตาํแหน่งแลว้อาจได้รับการพิจารณาแต่งต ั้งให้ดํารงตาํแหน่งไดอี้ก 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอํานาจ

หนา้ที่ตามรายละเอียดหัวขอ้การกาํกบัดูแลกจิการ 

      1 จาํนวนคร้ังทั้งหมด/จาํนวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 
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8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

บริษทัประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (holding company) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 บริษทัมีบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เซาทอ์ีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จาํกดั (SEAN) 

บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั (NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) และ บริษัท 

บางเขนชัย จํากัด (BKC) โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการบริหารจัดการ รายช่ือกรรมการ  

และกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั 

ทั้งน้ี บริษัทย่อยของบริษทัทั้ง 4 บริษทัจะตอ้งนําเสนอการเข้าทาํรายการตามประกาศรายการ 

ท่ี เกี่ ยวโยงกันหรือประกาศการได้มาจําหน่ายไปของสินทรัพ ย์ รวมถึงรายการท่ีถือว่ า 

มีสาระสําคญัซ่ึงเป็นรายการท่ีหากเขา้ทาํแลว้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อฐานะการเงิน 

แล ะผล การดําเนิ น งาน ของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อ ท่ีป ระชุมคณ ะกรรมการบริษัท  

หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั (แลว้แต่กรณี) เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและ

กลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษัทเขา้ไปลงทุนของบริษทั (Control Policy) ประกอบกฎบตัร

คณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยแต่ละบริษทั (รายละเอียด Control Policy โปรดดูในหัวขอ้

การกาํกบัดูแลกิจการ) 

รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ รายช่ือกรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนั

บริษทั 

(1) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด (SouthEast Asia Energy Limited) 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ํากัด ณ วันท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

  

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  

สายงานบริหารและการเงิน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 SEAN มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 

10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจาํนวน 5 คน ซ่ึงมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

จาํนวนคร้ังการประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

ในปี 25581 

จาํนวนคร้ังการประชุม

คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 25581 

ดร. วีรพงษ ์รามางกรู ประธานกรรมการบริษทั 3/3  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 3/3 3/3 

นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ2 กรรมการบริษทั 1/3  

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการบริษทั 3/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการบริษทั 3/3  

นายพีระวฒัน ์พุ่มทอง กรรมการบริษทั 3/3  

นายแวน ฮวง เดา กรรมการบริษทั 3/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 3/3  

นายสมนึก จินดาทรัพย ์ กรรมการบริษทั 3/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

นายอลัวิน จี2 กรรมการบริษทั 3/3  

 กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 3/3 

   หมายเหตุ :    รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1 จาํนวนคร้ังทั้งหมด/จาํนวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม  

   2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษัทใน SEAN ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 56  

(ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ) 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน SEAN 

1.        นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณ รงค์ แสงสุ ริยะ นายป ระเสริฐ มริตตน ะพ ร              

นายอลัวิน  จี กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญั

ของ SEAN หรือ 

2.        นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 

หรือ นายอลัวิน จี คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหน่ึง

รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทั SEAN 
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(2) บริษัท ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากัด (Nam Ngum 2 Power Company Limited) 

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NN2 มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งส้ิน     

13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจาํนวน 6 คน ซ่ึงมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

จาํนวนคร้ังการประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

ในปี 25581 

จาํนวนคร้ังการประชุม

คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 25581 

ดร. วีรพงษ ์รามางกรู ประธานกรรมการบริษทั 4/4  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 4/4 5/5 

นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ2 กรรมการบริษทั 2/4  

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการบริษทั 4/4  

 กรรมการบริหาร  5/5 

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการบริษทั 4/4  

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการบริษทั 4/4  

 กรรมการบริหาร  5/5 

นายพีระวฒัน ์พุ่มทอง กรรมการบริษทั 4/4  

นายแวน ฮวง เดา กรรมการบริษทั 4/4  

 กรรมการบริหาร  5/5 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 4/4  

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการบริษทั 3/4  

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา กรรมการบริษทั 3/4  

นายสมนึก จินดาทรัพย ์ กรรมการบริษทั 4/4  

 กรรมการบริหาร  5/5 

นายอลัวิน จี2 กรรมการบริษทั 4/4  

 กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 5/5 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบริหารและการเงิน 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบริการทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 
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   หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้ ํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1จาํนวนคร้ังทั้งหมด/จาํนวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษัทใน NN2 ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน NN2 ที่ ร้อยละ 42  

    (ถือหุ้นโดยออ้มจาก SEAN ใน NN2) 

   กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน NN2 

เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษทัจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีกาํหนดเง่ือนไขกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัอย่างชดัเจน

ดงัเช่นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม NN2 ได้กาํหนดเกณฑ ์

การลงนามผูกพนับริษทัเช่นเดียวกนักบั SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ NN2 

เพื่อยดึถือเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน กล่าวคือ 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายอัลวิน จี 

กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทับตราสําคญัของ NN2 

หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 

หรือ นายอลัวิน จี คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหน่ึง

รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของ NN2  

(3) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (Bangpa-in Cogeneration Company Limited) 

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ณ วันท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการบริษทั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 BIC มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้ งส้ิน       

5 คน โดยไม่มีกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25581 

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 ประธานกรรมการบริษทั 5/5 

นายคาํผุย จีราระร่ืนศกัด์ิ2 กรรมการ 5/5 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 5/5 

นายวุฒิกร สติฐิต กรรมการ 5/5 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี2 กรรมการผูจ้ดัการ 4/5 

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง  

รายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1จาํนวนคร้ังทั้งหมด/จาํนวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 

    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BIC ซ่ึงเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BIC ที่ร้อยละ 65 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของ BIC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ BIC 

(4) บริษัท บางเขนชัย จํากัด (Bangkhenchai Company Limited) 

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 BKC มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน       

5 คน โดยไม่มีกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25581 

นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา2 กรรมการ 4/4 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 4/4 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 4/4 

นายสมเกยีรติ ปัทมมงคลชยั2 กรรมการ 4/4 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการผูจ้ดัการ 4/4 

คณะกรรมการ 

ส่วนเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา 

(หน่วยงานภายนอก Outsource) ผูจ้ดัการส่วนบริหารองคก์ร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1จาํนวนคร้ังทั้งหมด/จาํนวนคร้ังที่เขา้ร่วมประชุม 
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BKC ซ่ึงเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BKC ที่ร้อยละ 100 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน BKC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ BKC 
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 8.2 ผู้บริหาร 

 8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

 (1) โครงสร้างผูบ้ริหารของบริษทั  

  กรรมการผู ้จัดการเป็นผู ้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผู ้บริหาร 

ของบริษทัมีทั้งส้ิน 7 คน ซ่ึงมีรายช่ือและตาํแหน่ง ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

นายอาสา อรรถยุกติ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเคร่ืองกล1 

นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมโยธา 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเคร่ืองกล 

นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาธุรกจิ 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – กาํกบัดูแล 

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหาร 

นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหต ุ:   -   รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการ      

ขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษทั  

  -   โครงสร้างการบริหารจดัการปรากฏในขอ้ 8.1 
   1    ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2558 

(2) ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  

1.   เป็นผู ้กาํกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทํางาน 

ของบริษทั หากมีขอ้สงสัยให้เป็นผูว้ินิจฉัยหากมีเหตุผลความจาํเป็นตอ้งแก้ไข

ระเบียบใหเ้สนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอ ํานาจในการออกคําสั่ ง ก ําหนดหลักเกณฑ์ ขั้ นตอน และวิธีปฏิบัติงาน 

ตามความเหมาะสม 

3.        ส าม ารถ มอ บ อําน าจ ช่ วงใ ห้ พ นั ก งาน อื่ น ป ฏิ บั ติ งาน แ ท น ไ ด้ แ ต่ ย ังค ง 

ตอ้งรับผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูรั้บมอบอาํนาจช่วงนั้นดว้ย 

4.   ก ําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณ ะกรรมการบริษัทและ 

รับมาปฏิบติั บริหารจดัการ เพื่อใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุกๆ ดา้น ตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 

6.        ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดาํเนินการให้สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ 

และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง

พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
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7.        พฒันาองค์กรให้มีผลการดาํเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุง 

พฒันาอยา่งสมํ่าเสมอต่อเน่ืองเพื่อใหอ้งคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

8.        ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษัท                

ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

9.        ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และ

รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนา 

ใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

10.      ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ีดี โดยทาํการศึกษาทางดา้นเทคนิค 

และดา้นการเงินอยา่งเหมาะสมและครบถว้น เพื่อประกอบการตดัสินใจ 

11.   ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

12.      ดาํเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

13.      จดัทาํนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี 

ของบริษทั เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั 

 8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัทั้งส้ิน 4 

บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ํากัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกัด 

(NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จาํกัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จํากัด (BKC)  

มีรายช่ือและตาํแหน่ง ดงัน้ี 

(1) บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายอลัวิน  จี กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและการเงิน 

นายราเจซ ราซดาล1 นายช่างใหญ่ – วิศวกรรมเคร่ืองกล 

หมายเหตุ :  -      รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้ ํารงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง   

รายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

  -      SEAN ประกอบกจิการ Holding Company ใน NN2 โดยพนักงานส่วนใหญ่ของ SEAN โอนยา้ยไปสังกดั 

เป็นพนกังานของบริษทัแลว้ 

  -      โครงสร้างการบริหารจดัการปรากฏในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ 
        1   นายราเจซ ราซดาล ดํารงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารใน SEAN ถึงว ันที่  31 สิงหาคม 2558 และโอนยา้ยเป็น 

พนกังานของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ในตาํแหน่งนายช่างใหญ่ – วิศวกรรมเคร่ืองกล ต ั้งแต่วนัที่ 

1 กนัยายน 2558 เป็นตน้ไป 
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(2) บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายอลัวิน  จี กรรมการผูจ้ดัการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารและการเงิน 

นายโยชิฮิโร  คาวาซาก ิ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเดินเคร่ือง และบาํรุงรักษา 

นายศกัด์ิชยั  ไชยวรรณ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริการทัว่ไป 

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ 

ขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    - โครงสร้างการบริหารจดัการปรากฏในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ 

(3) บริษทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชุมพล เวสสบุตร ผูจ้ดัการโครงการ 

นายทศพร ทิพยว์รธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

นายกจิพจน ์สระสมทรัพย ์ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

นางสาวนาถสุชา ขวญัทอง ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

 หมายเหตุ :  - รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

  - โครงสร้างการบริหารจดัการปรากฏในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ 

(4) บริษทั บางเขนชยั จาํกดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวศรัณยภ์ฏั สุวรรณวฒัน ์ ผูจ้ดัการส่วนบริหารองคก์ร 

 หมายเหตุ :   - รายละเอียดคุณสมบตัิผูด้ ํารงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง  

รายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

        - บริษัท บางเขนชัย จาํกดั ได้ทาํสัญญาว่าจา้งบริหารงานกบับริษทั และทําสัญญาจา้งงานเดินเคร่ืองและ

บาํรุงรักษากบั บริษทั เอ็นซิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัผูรั้บเหมางานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาจากภายนอก ดงันั้น 

บุคลากรที่ปฏิบตัิหนา้ที่จึงเป็นพนกังานของบริษทัและจากบริษทัผูรั้บเหมาภายนอก 

   - โครงสร้างการบริหารจดัการปรากฏในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ 
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 8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณ ะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  3/2558 เม่ือวัน ท่ี  9 มิถุนายน 2558 พิจารณ าอนุมัติแต่งตั้ ง  

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู ้จัดการ ให้ด ํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ตามท่ีประชุม

คณ ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอโดยมีอ ํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ตามท่ีกาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และฉบับท่ีแก้ไข)  

รวมทั้งให้ทาํหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน 

ใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

1.   จดัการประชุมและจดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 

(3) หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ 

(4) รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารดาํเนินการอื่นๆ 

2.        ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเกี่ยวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่างๆ เกี่ยวขอ้ง 

3.         ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง และหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถ้ือหุ้น

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.   ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล 

5.   ติดต่อและส่ือสารกบัผูถ้ือหุน้ และหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

6.   ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

กรรมการ 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดคุณสมบัติของผู ้ด ํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1   

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
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 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติั และมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู ้บริหารให้มี 

ความเหมาะสม ดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการของบริษัท 

(1) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู ้พิจารณา

กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการ 

ในปีท่ีผ่านมา เพื่อกลั่นกรองค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ  

รางวลัประจาํปี (โบนสั) ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ 

โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบกบัผลงานในปีท่ีผ่านมา ตลอดจน

ผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป โดยจะมีการทบทวนอตัราค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมตามนโยบายของบริษทัและผล

ประกอบการของบริษทัทุกปี 

(2) ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย

ต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณ ะกรรมการบริหาร สมาชิกของคณ ะกรรมการ

ตรวจสอบ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และสมาชิกของ

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามตาํแหน่ง 

สาํหรับโบนสัซ่ึงเป็นค่าตอบแทนพิเศษ 

(3) ค่าตอบแทนพิจารณาประกอบกับอัตราค่าตอบแทนซ่ึงเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการ 

แต่ละคน และอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ 

และมีคุณภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทั 

(4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของ

กรรมการและกรรมการผู ้จัดการจากรายการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 

จดทะเบียน เพื่อประกอบการพิจารณากาํหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ัดการ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือนาํเสนอต่อ 

ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ต่อไปแลว้แต่กรณี 

(5) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ในปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2558 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงิน 

ไ ม่ เกิ น  5,000,000 บ า ท  แ ล ะ ร า งวั ล ป ร ะ จํา ปี  2557 ใ น ว ง เงิน ไ ม่ เกิ น  2,800,000 บ า ท  

โดยมีรายละเอียดการจ่ายจริงดงัน้ี 
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1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง1 

ตาํแหน่ง 
จาํนวน  

(คน) 

ค่าตอบแทน1, 2  

(บาทต่อคน) 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

ประธานกรรมการบริษทั 1 600,000.00 600,000.00 

ประธานกรรมการบริหาร 1 100,000.00 100,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 100,000.00 100,000.00 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 1 100,000.00 100,000.00 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1 100,000.00 100,000.00 

กรรมการบริษทั3 11 300,000.00 3,300,000.00 

กรรมการบริหาร 4 4 40,000.00 142,410.96 

กรรมการตรวจสอบ 2 40,000.00 80,000.00 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 2 40,000.00 80,000.00 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2 40,000.00 80,000.00 

รวม   4,607,410.96 

หมายเหต ุ: 1 บริษทักาํหนดอตัราค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งน้ีต ั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 
 2 บริษทัจ่ายให้กบักรรมการบริษทัตามระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งในปี 2558 
3  ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี2558 เม่ือว ันที่  9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งต ั้ ง นายชัยว ัฒน์ อุท ัยวรรณ์ 

เป็นกรรมการบริษทั  
4 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารปรากฏตามหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ-ค่าตอบแทนประจาํ

ตาํแหน่งคณะกรรมการบริหาร  

2. รางวัลประจําปี 25571  

ตาํแหน่ง จาํนวน

(คน)2 

รางวลัประจาํปี 

(บาทต่อคน)2 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

ประธานกรรมการบริษทั 1 500,000.00 500,000.00 

ประธานกรรมการบริหาร 1 300,000.00 300,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 200,000.00 200,000.00 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 1 200,000.00 200,000.00 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 1 200,000.00 200,000.00 

กรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย3 5 200,000.00 850,000.00 

กรรมการบริษทั 2 200,000.00 400,000.00 

รวม 12  2,650,000.00 

หมายเหต ุ:     1  ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2558 พิจารณาอนุมตัิจ่ายรางวลัประจาํปีสาํหรับ

กรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 
   2  บริษัทจ่ายให้กบัทั้ งกรรมการที่ดํารงตําแหน่งเต็มปีและกรรมการที่ล าออกจากตําแหน่งระหว่างปี  

โดยพิจารณาจ่ายตามสดัส่วนระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

         3  นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลาออกจากตาํแหน่งระหวา่งปี 2557 จึงพิจารณาจ่ายตามระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่ง 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยยอ้นหลงั 3 ปี  

(ปี 2556-2558) มีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายละเอียด/ปี 25581 2557 2556 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,607,410.96 4,445,000.00 4,700,000.00 3,525,000.00 

รางวลัประจาํปี2 - 2,650,000.00 - - 

รวม 4,607,410.96 7,095,000.00 4,700,000.00 3,525,000.00 

หมายเหต ุ:  1 บริษทัจะพิจารณารางวลัประจาํปี 2558 สาํหรับกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 
2 ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 – 2558 ในอตัราเดียวกนัทุกปี 

คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกนิ 5,000,000 บาท 
3 บริษัทพิจารณาจ่ายรางวลัประจาํปีโดยอ้างอิงตามผลการดําเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กบั 

 ผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัไดจ้่ายรางวลัประจาํปีสาํหรับกรรมการประจาํปี 2557 เป็นปีแรก  

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2558 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2558 เป็นเงินประจําตําแหน่งในวงเงินรวม 

ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ 
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ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั 600,000.00 - - - - 500,000.00 1,100,000.00 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 100,000.00 - - - 300,000.00  

 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - -  700,000.00 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 100,000.00 - - 200,000.00  

 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - -  600,000.00 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทั 

ภิบาลและบริหารความเส่ียง 

- - - 100,000.00 - 200,000.00 
 

 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - -  600,000.00 

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

- - - - 100,000.00 200,000.00 
 

 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - -   

 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -   

 กรรมการบรรษทัภิบาล 

และบริหารความเส่ียง 

- - - 40,000.00 -  680,000.00 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกจิ กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 200,000.00 500,000.00 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์1 กรรมการบริษทั 225,000.00 - - - - -  

 กรรมการบริหาร  22,410.96 - - - - 247,410.96 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 200,000.00  

 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - - -  
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รายช่ือกรรมการ 
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 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

- - - - 40,000.00 - 580,000.00 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 200,000.00  

 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - - -  

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

- - - - 40,000.00 - 580,000.00 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 200,000.00  

 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - - -  

 กรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง2 

- - - 20,000.00 - - 560,000.00 

นายอลัวิน จ ี กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 200,000.00 500,000.00 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 300,000.00  - - - 200,000.00  

 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - - -  

 กรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง3 

- - - 20,000.00 - - 560,000.00 

นายสมโพธ์ิ ศรีภูมิ4 กรรมการบริษทั - - - - - 50,000.00  

 กรรมการบริหาร - - - - - - 50,000.00 

รวม  3,825,000.00 242,410.96 180,000.00 180,000.00 180,000.00 2,650,000.00 7,257,410.96 

 หมายเหตุ : 1 นายชัยวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ไดรั้บอนุมตัิโดยที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2558 ให้เขา้ดํารงตาํแหน่งกรรมการ และ

ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 ให้เขา้ดํารงตาํแหน่งกรรมการบริหาร ซ่ึงบริษัท 

ไดพ้ิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแต่ละตาํแหน่ง 

   2  ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2558 

  3  นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ไดรั้บอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 ดํารงตาํแหน่งกรรมการ

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2558    

                  4   นายสมโพธ์ิ ศรีภูมิ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารระหว่างปี 2557 ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณารางวลัประจาํปี 2557 ตามระยะเวลา 

ที่ดาํรงตาํแหน่งในปี 2557 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

  - ไม่มี – 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

บริษัทได้ก ําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู ้บริหารของบริษัท 

ท่ีสมเหตุสมผลโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บริหารทําหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองและทบทวนความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ

ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบและผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยพิจารณาเทียบเคียง

กบับริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการ และ

นําเส น อต่อ ท่ี ป ระชุมส ามัญ ผู ้ถือ หุ้น พิ จารณ าอนุ มัติสํ าห รับ ก รณี ค่ าตอ บแ ท น

กรรมการบริหาร ทั้ งน้ี กรรมการบริหารมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากเงิน

ประจาํตาํแหน่งในฐานะกรรมการบริหาร ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทน

กรรมการ 

ในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้กบักรรมการบริหารและผูบ้ริหาร

ประจาํปี 2558  ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง เงินเดือน โบนัส รวมเงิน

ทั้งส้ิน 31,444,470 บาท 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

 บริษัทจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพสําหรับพนักงานทุกคน และผู ้บ ริหารด้วย  

แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนกังานและผูบ้ริหารจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ 

5 ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นเดียวกนัเขา้เป็นกองทุน 

โดยในปี 2558 บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสาํหรับผูบ้ริหารทั้ง 7 คน เป็น

เงินทั้งส้ิน 1,266,304 บาท  

 8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ในปี 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักทั้ งส้ิน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท ์

เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกัด (SEAN) บริษัท ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกัด (NN2) บริษัท บางปะอิน โคเจน 

เนอเรชั่น จํากัด (BIC) และ บริษัท บางเขนชัย จํากัด (BKC) โดยบริษัทได้จัดส่งบุคลากร 

เข้าดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารเพื่อทาํหน้าท่ีในการควบคุมดูแล บริหารโครงการไฟฟ้า ตลอดจน

รายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินงานให้กับบริษัททราบผ่านการทําสัญญารับจ้าง

บริหารงาน (Management Service Agreement) ตามความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่า

สามารถควบคุมดูแลบริษัทย่อยต่างๆ ท่ีบริษัทเข้าถือหุ้นได้เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึง 

ของบริษัทอย่างแท้จริง โดยพนักงานดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท ซ่ึ งมี

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทั ดงัน้ี 
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 1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด  

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

เน่ื องจากคณ ะกรรมการบริษัท  SEAN ดํารงตําแหน่ งเป็น กรรมการ 

ใน  NN2 ด้ว ย  ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  SEAN จึ งมี ม ติ ใ ห้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทน 

ในตาํแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ NN2 เพียงตาํแหน่งเดียว 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนผู ้บริหาร SEAN ประจาํปี 2558 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน

กรรมการบริหารและค่าตอบแทนของผู ้บ ริหาร รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 

8,639,910 บาท  ทั้งน้ี กรรมการบริหาร SEAN จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็น

เงินประจาํตาํแหน่งในฐานะกรรมการบริหารของ NN2  

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

SEAN จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพสําหรับพนักงานทุกคน และ

ผูบ้ริหารดว้ย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนักงานจ่ายเงินสะสม

ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในสัดส่วน 

ร้อยละ 5 เช่นเดียวกนัเขา้เป็นกองทุน โดยในปี 2558 บริษทัจ่ายเงินสมทบ

กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพสาํหรับผูบ้ริหารทั้ง 2 คน เป็นเงินทั้งส้ิน 88,168บาท 

 2. บริษัท ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากัด  

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 

2558 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2558 เป็นเงินประจาํตาํแหน่ง 

ในวงเงินรวมไม่เกิน 12,420,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง ปี 2558 

โบนสัปี 2557 รวม 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บ

ริษ
ทั

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บ

ริห
าร

 

ดร. วีรพงษ ์รามางกรู ประธานกรรมการบริษทั 700,000.00 - 1,000,000.00 1,700,000.00 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 620,000.00 800,000.00 1,420,000.00 

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

นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00  

 กรรมการบริหาร - 120,000.00 200,000.00 1,020,000.00 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00 700,000.00 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00  

 กรรมการบริหาร - 120,000.00 200,000.00 1,020,000.00 

นายพีระวฒัน ์พุ่มทอง กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00 700,000.00 

นายแวน ฮวง เดา กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00  

 กรรมการบริหาร - 120,000.00 200,000.00 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 - - 59,178.08 59,178.08 

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา2 กรรมการบริษทั 300,000.00 - 340,821.92 640,821.92 

นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์3 กรรมการบริษทั - - 221,369.86  

 กรรมการบริหาร - - 110,684.93 332,054.79 

นายสมนึก จินดาทรัพย์4 กรรมการบริษทั 300,000.00 - 178,630.14  

 กรรมการบริหาร - 120,000.00 89,315.07 687,945.21 

นายอลัวิน จี กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00  

 
กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

- 120,000.00 200,000.00 1,020,000.00 

รวม 4,000,000.00 1,220,000.00 7,200,000.00 12,420,000.00 

หมายเหตุ :         รายละเอียดคุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 

 1นายสีสะหวาด ทิระวง ดาํรงตาํแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2555 ถึง 23 กมุภาพนัธ์ 2557 

 2นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ดาํรงตาํแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง ปัจจุบนั 

 3นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์ ดาํรงตาํแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน 2556 ถึง 21 กรกฎาคม 2557 
 4นายสมนึก จินดาทรัพย ์ดาํรงตาํแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ถึง ปัจจุบนั 

  (2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 
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(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั ประจาํปี 2558 ประกอบด้วย ค่าตอบแทน

ก ร ร ม ก าร บ ริ ห าร  แ ล ะ ค่ าต อ บ แ ท น ผู ้บ ริ ห าร  ซ่ึ งค่ า ต อ บ แ ท น

กรรมการบริหารมีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

NN2 ข้างต้น ส่วนค่าตอบแทนของผู ้บริหาร NN2 ได้แก่ ค่าตอบแทน

ประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 14,982,081.39 

บาท 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีกาํหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุน

สาํรองเลี้ ยงชีพ ดงันั้น NN2 จึงมิไดจ้ัดให้มีกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพสําหรับ

พนกังานและผูบ้ริหารของ NN2  

 3. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด  

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 

2558 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2558 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจาํปี 2558  เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,320,000 บาท 

หน่วย : บาท 

 

  

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง  

ปี 2558 

โบนสั 

ปี 2557 
รวม 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบริษทั 360,000.00 - 360,000.00 

นายคาํผุย จีราระร่ืนศกัด์ิ กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 

นายวุฒิกร สติฐิต กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ 

 

240,000.00 - 240,000.00 

รวม 1,320,000.00  1,320,000.00 
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(2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

เน่ืองจาก BIC ไม่มีกรรมการบริหาร ดงันั้น ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั  

ประจาํปี 2558 คือ ค่าตอบแทนเฉพาะผูบ้ริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน 

โบนัส ซ่ึง BIC มีผูบ้ริหารทั้ งส้ิน 5 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้ งส้ิน 

13,203,730 บาท  

(2)  ค่าตอบแทนอื่น 

BIC จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพสําหรับพนักงานทุกคน ซ่ึงรวมถึง

ผูบ้ริหารดว้ย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนักงานจ่ายเงินสะสม

ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในสัดส่วน 

ร้อยละ 5 เช่นเดียวกนัเขา้เป็นกองทุน โดยในปี 2558 บริษทัจ่ายเงินสมทบ

กองทุ น สํารองเลี้ ยงชีพ สําห รับ ผู ้บ ริห ารทั้ ง  5 ค น  เป็ น เงิน ทั้ ง ส้ิ น 

459,727.85 บาท 

 4. บริษัท บางเขนชัย จํากัด  

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 

2558 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจาํปี 2558  เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 300,000 บาท 

หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง  

ปี 2558 

โบนสั 

ปี 2557 
รวม 

นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 

นายสมเกยีรติ ปัทมมงคลชยั กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ 60,000.00 - 60,000.00 

รวม 300,000.00  300,000.00 
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(2) ค่าตอบแทนอื่น 

- ไม่มี – 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

เน่ืองจาก BKC ไม่มีกรรมการบริหาร ดงันั้น ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั 

ประจาํปี 2558 คือ ค่าตอบแทนเฉพาะผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน 

โบนัส โดย BKC มีผูบ้ริหารทั้งส้ิน 2 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งส้ิน 

702,960 บาท 

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

 เน่ืองจาก BKC เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 

ดงันั้น ผูบ้ริหารของ BKC เป็นบุคลากรท่ีบริษทัส่งไปปฏิบติัหน้าท่ี และ 

BKC มิไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ โดยบุคลากรดงักลา่วจะรับสิทธิ

ประโยชน์ตามกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพจากบริษทั  
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 142 คน ซ่ึงในจาํนวนดงักล่าวเป็นพนกังาน 

ท่ีปฏิบัติงานให้กับบริษัท และพนักงานท่ีปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญารับจ้าง

บริหารงานระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย  

ใน ปี 2558 บ ริษัทได้จ่ ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จําน วนทั้ งส้ิน  97,433,736.84 บาท  

ซ่ึงประกอบดว้ย  

(1) เงินเดือนท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน   

(2) เงินโบนสัท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการดาํเนินงานของบริษทั  

(3) เงินสมทบ กองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ ซ่ึงบริษัท จ่ายเงิน สมทบในสัดส่วน ร้อยละ 5  

ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพของพนกังานแต่ละคน 

บริษทั จาํนวนบุคลากร1 ค่าตอบแทน2 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 46 39,667,402.93 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 9 2,929,751.92 

บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 29 15,850,879.52 

บริษทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 58 38,985,702.47 

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั3 - - 

รวม 142 97,433,736.84 

หมายเหตุ : 1  รวมบุคลากรตั้งแต่ระดบัตํา่กว่าผูบ้ริหารลงไป โดยจาํนวนบคุลากรระดบัผูบ้ริหารเป็นไปตามรายละเอียดขอ้โครงสร้างการ  

จดัการ-ผูบ้ริหาร 
  2  รวมค่าตอบแทนบคุลากรตั้งแต่ระดบัตํ่ากว่าผูบ้ริหารลงไป โดยค่าตอบแทนบุคลากรระดบัผูบ้ริหารเป็นไปตามรายละเอียดขอ้

โครงสร้างการจดัการ-ค่าตอบแทนกรรมการ 
  3  บริษทั บางเขนชยั จาํกดั ทาํสญัญาจา้ง บริษทั เอ็นซิส จาํกดั เพือ่เดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

8.5.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารจดัการดา้นทรัพยากร

บุคคล เพื่อให้บริษัทมีกลไกการควบคุมและกาํหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อย 

แต่ละบริษทัอย่างใกลชิ้ดเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยสามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีไดค้รอบคลุมงานของทั้งบริษทัและบริษัท

ย่อยทุกบริษทั ทั้ งน้ี ในปี 2558 มีการโอนยา้ยพนักงานบางส่วนจากบริษทัย่อยบางบริษทัเข้า

สังกัดเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อความเหมาะสมและเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการปรับ

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทั้ งน้ี  ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาํนวนบุคลากรอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ทั้ งน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้ งแต่จัดตั้ งบริษัทบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคัญ 

แต่อยา่งใดๆ 

 8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาขีดความสามารถ 

และศกัยภาพของพนกังานทั้งในส่วนงานปฏิบติัการของโรงไฟฟ้าต่างๆ และส่วนงานสนับสนุน 

ซ่ึงพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกท่ีเลก็ท่ีสุดในการขบัเคลื่อนบริษทัให้เป็นไปตามทิศทาง 

ท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว ้อีกทั้ งตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะพัฒนาและเติบโตได ้

อย่างย ั่งยืนต้องเร่ิมจากบุคลากรท่ีมีความพร้อมทั้ งในด้านทฤษฎีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้โดยไม่ละเลยการพฒันาจริยธรรม 

และสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสังคม เพื่อให้พนกังานของบริษทั

และบริษัทย่อยเป็นหน่วยศกัยภาพหน่ึงท่ีจะเป็นกลไกขบัเคลื่อนบริษทัและบริษทัย่อยต่อไป 

ภายใต้การผลกัดันและส่งเสริมจากฝ่ายบริหาร ซ่ึงบริษัทได้มีการกาํหนดนโยบายการพัฒนา

บุคลากรในดา้นต่างๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

(1) การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีมีประโยชน์ 

ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานจากหน่วยงานผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

ทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลกัสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากร

บุคคลจะคดัเลือกและนาํเสนอหลกัสูตรท่ีมีประโยชน์ผ่านผูบ้ริหารแต่ละสายงาน อีกทั้ง

เปิดโอกาสใหพ้นกังานนาํเสนอหลกัสูตรท่ีสนใจเพื่อรับการพิจารณา และการสนบัสนุน

โดยบริษทั ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดวงเงินสําหรับการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร

ต่างๆ ให้กบัพนักงานเป็นรายปีตามระดบัตาํแหน่ง ซ่ึงปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยได้

สนับสนุนพนักงานเขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรต่างๆ อย่างต่อเน่ือง สําหรับหลักสูตร

ต่างประเทศ หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู ้พิจารณ าความเหมาะสมและนําเสน อ 

ความจําเป็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับ 

การอบรม ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไดส่้งพนกังานเขา้รับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้  

 ทั้งน้ี บริษทัและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการพิจารณากาํหนดให้การเข้ารับการอบรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นหน่ึงในตัวช้ีว ัดผลงาน ซ่ึงจะใช้ประกอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจาํปี ซ่ึงเช่ือมัน่ว่าจะสามารถส่งเสริม 

ให้พนักงานเข้า ร่วมการอบรม และมีการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ 

ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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(2) โอกาสการกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

บริษทัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงการพิจารณาปรับดงักล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลาํดบัขั้น

ความเจริญกา้วหน้าของตาํแหน่งหน้าท่ีในสายงานแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมพนักงาน 

ท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงท่ีอาจพฒันาข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร อีกทั้งอยู่ในระหว่าง

การจัดทาํระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวดัผลงาน (Key Performance 

Indicator : KPI) ซ่ึงจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งบริษัท

และบริษทัยอ่ยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกบัการประเมินปัจจยัดา้นความสามารถและ

พฤติกรรมการทาํงานของพนักงาน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยมุ่งหวงัให้สามารถพฒันาบุคลากรของบริษทัเป็นคนดีท่ีมี

ความสามารถ ทั้งน้ี ดว้ยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีลกัษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ ดงันั้น พนักงาน

ในบริษทัหน่ึงสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานขา้มบริษทัได ้ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึง

ในการสร้างความมัน่ใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพใหก้บัพนกังาน 

(3) การกาํหนดแผนการสืบทอดตาํแหน่ง  

บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ือง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย

สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีศกัยภาพเขา้ทดแทนพนกังาน

ท่ีลาออกหรือเกษียณอายไุดท้นัที บริษทัมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายใน

องค์กร เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมคัรจากภายนอก 

ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดให้ใชก้ลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดย KPI 

ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ และพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน 

เป็นหน่ึงในปัจจัยคัดเลือกบุคลากรข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอด

ตาํแหน่ง  

(4) สภาพความปลอดภยัในการทาํงาน 

บริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าได้ดาํเนินการพัฒนาระบบ 

การบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อใหโ้ครงการไฟฟ้า

ต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดลอ้ม 

การทาํงานท่ีมีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู ้ปฏิบัติงาน 

ในแต่ละโครงการ ซ่ึงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ  

-  โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ านํ้ างึม 2 ของ บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก บริษทั เอ เจ เอ รีจิสตร้าส์ จาํกดั ซ่ึงใบรับรอง

ดงักล่าวเป็นการมอบใหแ้ก่โครงการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 

นํ้ า งึม  2 ภายใต้ขอบเขตงาน  Electricity Generating and Distribute by Hydro 
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Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยท่ีผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2008 

- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการท่ี 1 ของ บริษทั บางปะอิน โคเจน

เนอเรชัน่ จาํกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  ISO 14001 : 2004 

และ ISO 18001 : 2007 จาก บริษัท บูโร เวอรีทิส เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั ซ่ึงใบรับรองดงักล่าวเป็นการมอบให้แก่ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ า 

(Electricity and Stream Supply) 

- โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์ของ บริษัท บางเขนชยั จาํกดั ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

(5) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษัทให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

โดยบริษทัไดบ้รรจุแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ขั้นตอนการดาํเนินการ

ต่างๆ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบาย 

การควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy)  

อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายการทาํธุรกรรมกบัผูถ้ือหุ้น 

รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการ

พิจารณาเขา้ทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัประเภทต่างๆ รวมถึงไดก้าํหนดเกี่ยวกบัจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ทั้ ง น้ี  บ ริ ษัท ไ ด้เปิ ด เผ ย น โย บ าย ดังก ล่ าว ต่อ ส าธาร ณ ะบ น เว็บ ไซ ต์ข อ งบ ริ ษัท  

เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

(6) สวสัดิการพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานทั้งท่ีเป็นพนกังานประจาํและลูกจา้ง

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยดูแล 

ให้มีการบงัคบัใชห้ลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวสัดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้ ง 

จัดให้มีการทบทวนปรับเพิ่มสวัสดิการตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 

และสังคมตามความเหมาะสม ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไม่ปรากฏขอ้พิพาทแรงงานท่ีมีนยัสาํคญั 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 9 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 106 

9. การกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัยสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นปัจจัยสําคญัในการส่งเสริมความสําเร็จในภาพรวม 

ของบริษทัในฐานะท่ีเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ

ต่อผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดย้ดึถือและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีผ่านการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการขอ งบ ริษัท ตามห ลักเกณ ฑ์ก ารกํากับ ดู แลกิจก าร ท่ี ดี ของตลาด ห ลักท รัพ ย์แห่ งป ระเท ศไท ย  

(ตลาดหลกัทรัพย)์ ระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สํานักงาน ก.ล.ต.) 

และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลอดจนให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการสําหรับบริษัท 

จดทะเบียนตามหลกัเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อให้บริษัท 

มีการเติบโตตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

 9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

เพื่อความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัท 

ได้กาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร และ 

มีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพยท่ี์มีการปรับเปลี่ยนอย่างสมํ่าเสมอ และทาํการเปิดเผยไว ้

บนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยประสงค์ท่ีจะส่ือสารเจตนารมณ์การดาํเนินงานของบริษัทท่ีตระหนักถึง

ความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปยงัสาธารณะ รวมถึงไดมี้การส่ือสารนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการดงักล่าวไปยงัพนกังานเพื่อสร้างความรับรู้ภายในองคก์รถึงสาระสาํคญัของนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ียดึถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี นโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเร่ืองท่ีสําคัญตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ง 5 หมวด ไดแ้ก ่สิทธิของผูถ้ือหุน้ การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียม

กัน  บ ทบ าท ข องผู ้ มี ส่ วน ได้เสี ย การเปิ ดเผ ยข้อมูล และความโปร่งใส  และความรับ ผิ ดชอ บ 

ของคณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนักและให้ความสําคญัในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผูถ้ือหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขาย    

หรือโอนหุ้น สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น

เพื่อแต่งตั้ งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น           

การจัดสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน

หรือเพิ่มทุน เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด ําเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็น 

การส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุน้ในประเดน็หลกั ดงัน้ี 
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(1) การเขา้ถึงขอ้มูลการประชุมผูถ้ือหุน้และสารสนเทศของบริษทั 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู ้ถือหุ้น 

เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั หรือ 14 วนั (แล้วแต่กรณี)โดยหนังสือเชิญประชุม  

มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมท่ีชัดเจน เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ  

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวง

พาณิชย์ก ําหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะ 

มอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได ้รวมทั้ งแผนท่ีแสดงการประชุม และบริษัทจะจัดทาํ

รายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ซ่ึงรวมถึงข้อซักถาม

สอบถามจากผู ้ถือหุ้นภายใน 14 ว ันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จ และนําส่งรายงาน 

การประชุมผู ้ถือหุ้น ดังกล่าวให้กับห น่ วยงานท่ี เกี่ ยวข้องภายในเวลาท่ีก ําห น ด  

และเผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษทั รวมถึงบนัทึกบรรยากาศ

การประชุมผู ้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษทัเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นท่ีมิได้เข้าร่วมประชุมไดรั้บ

ทราบขอ้มูลและบรรยากาศการประชุมผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงมีการจัดทาํแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) เป็น 2 ภาษา  

คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงข้อมูลของผูถ้ือหุ้นทุกราย

อยา่งทัว่ถึง โดยไดน้าํส่งแบบ 56-1 ให้กบัสํานักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบกาํหนดใน

วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และนําส่งรายงานประจาํปีในรูปแบบซีดีให้กบัผูถ้ือหุ้นภายใน 120 

วนันับแต่ส้ินสุดรอบบญัชี โดยส่งให้กบัผูถ้ือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามญัประจาํปี 

ผูถ้ือหุน้ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 พร้อมทั้งนาํส่งในรูปแบบรูปเล่มสาํหรับผูถ้ือหุ้นท่ีแจ้ง

ความประสงครั์บรายงานประจาํปีท่ีเป็นรูปเล่มดว้ย อีกทั้งทาํการเปิดเผยรายงานประจาํปีบน

เว็บไซต์ของบริษทัเม่ือได้นําส่งรายงานประจําปีให้กบัผูถ้ือหุ้น เพื่ออาํนวยความสะดวก 

ใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้น 

โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อร่วมช้ีแจง 

หรือตอบขอ้ซักถามของผู ้ถือหุ้นในท่ีประชุม และเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธ์ิ 

เท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี  

ซ่ึงบริษัทให้ความสําคัญกบัทุกข้อเสนอแนะ และน้อมรับเพื่อประกอบการพิจารณา

ดาํเนินการตามสมควรต่อไป 

อน่ึง ในปี 2558 บริษทัออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 

หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและชาํระราคา 

ค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงบริษัทคาํนึงถึงผู ้ถือหุ้นทุกรายท่ีจะได้รับ 

การจัดสรรสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีดังกล่าว 

อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทัจัดทาํหนังสือแจ้งสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ

นาํส่งให้กบัผูถ้ือหุ้นท่ีมีช่ือ ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2558 ซ่ึงเป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้น 
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ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record Date) และเพื่อป้องกนั

กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ม่ทัว่ถึง บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกจัดส่งเอกสาร

ให้กับผู ้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เม่ือได้รับการแจ้งจากผู ้ถือหุ้นท่ีมิได้รับเอกสาร  

และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ บริษทัมีหนงัสือแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ท่ีแจ้งความประสงค์

ขอจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนทราบผลการจองซ้ือทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ พร้อมติดตั้ง

โปรแกรมตรวจสอบสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบนหน้าเว็บไซต ์

ของบริษัท เพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบัผู ้ถือหุ้นในการตรวจสอบอีกช่องทางหน่ึง  

เพื่อความโปร่งใสในการจัดสรร และตรวจสอบความถูกตอ้งไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงการจอง

ซ้ือและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นไปดว้ยดี 

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถ้ือหุน้ 

บริษัทกาํหนดสถานท่ีจัดประชุมท่ีสํานักงานใหญ่ของบริษัท ซ่ึงตั้ งอยู่ในบริเวณท่ีมี 

การคมนาคมสะดวก และสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง  

และจัดให้มีการรับรองผูถ้ือหุ้น ณ สถานท่ีประชุม อีกทั้ ง ได้นาํระบบการลงทะเบียน

คอมพิวเตอร์ท่ีมีการประมวลผลทันทีท่ีจบวาระการประชุม ซ่ึงทาํให้เกิดความสะดวก

และผลคะแนนท่ีรวบรวมไดมี้ความแม่นยาํและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มีท่ีปรึกษา

กฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของการนับคะแนน และตวัแทนผูถ้ือหุ้น เพื่อเป็น

พยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจง้สัดส่วน

คะแนนท่ีจะตอ้งไดรั้บเพื่อใหว้าระดงักล่าวผ่านการอนุมติั รวมถึงคะแนนจริงท่ีวาระนั้นๆ 

ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม อีกทั้ ง 

เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ้น 

เข้า ร่วมประชุมได้รับความส ะดวก และมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง  

เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วม

การประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

บริษทัแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ

อิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์และบนเวบ็ไซต์ของบริษทั เป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 3 เดือนก่อนส้ินปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

นอกจากน้ี บริษัทไดเ้ปิดช่องทางให้ผูถ้ือหุ้นสอบถามผลการดาํเนินงาน ขอ้สงสัย หรือ

ขอรับ เอ กส ารต่างๆ  โด ยตรงกับ บ ริษัท ได้ตลอ ดทั้ งปี ผ่ าน อี เมล ล์ข องบ ริษัท ท่ี 

ir@ckpower.co.th ดว้ย  
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 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัและคุม้ครองสิทธิผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม      

ทั้ งผู ้ถือหุ้น ท่ี เป็ นคน ไทยหรือผู ้ถือหุ้น ต่างชาติ  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ้น รายย่อย 

ผ่านการดาํเนินการในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การใหข้อ้มูลประกอบการประชุมผูถ้ือหุน้ 

บริษัท เปิดโอกาส ให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสน อวาระการประชุมล่วงห น้า 

ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี โดยในปี 2558 บริษทัไดแ้จ้งต่อผูถ้ือหุ้นรายย่อย

เพื่ อเปิดโอกาสให้ เส นอวาระการประชุมผู ้ถือหุ้นล่วงห น้าห รือเส นอช่ือบุคคล  

เขา้รับการพิจารณาเสนอช่ือเป็นกรรมการในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 ธนัวาคม 2558  

การดาํเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบับงัคบับริษทัและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี ซ่ึงจะมีการแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบอย่างชดัเจนในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีได้

นาํส่งให้กบัผูถ้ือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทซ่ึงไดแ้จ้ง 

การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผูถ้ือหุ้นก่อน

เร่ิมการประชุมในการประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ย อีกทั้งบริษทัจดัใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา

ตามลําดับวาระการประชุมตามท่ีได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอ

รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณา 

อย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้า 

โดยเฉพ าะวาระท่ี มีความสําคัญ ท่ี ผู ้ถือหุ้นต้องใช้เวลาใน การศึกษาข้อมูลก่อน 

การตดัสินใจ 

(2) การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการประชุมผูถ้ือหุน้ การบริหารงาน 

ปรากฏรายละเอียดในขอ้สิทธิของผูถ้ือหุ้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

และการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

(3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  

(Insider Trading) ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน และ

ลูกจา้ง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัข้อมูล รวมทั้ งไดก้าํหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนํา

ขอ้มูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แลว้ตามนโยบายการการกาํกับดูแล

กิจการ เกี่ยวกบัการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งไดใ้หค้วามรู้แก่

กรรมการและผู ้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง

หลักทรัพยใ์นบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน 

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษทัจะมี



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 9 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 110 

หนงัสือแจง้งดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อนวนัอนุมติังบการเงินไม่นอ้ยกว่า 

1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนั ในแต่ละไตรมาส เพื่อแจง้ให้

กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเลี่ยงการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อเป็นการ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 

ทั้งน้ี บริษทัไดร้ายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัของกรรมการหรือ

ผู ้บ ริห ารต่อท่ี ประชุมคณ ะกรรมก ารบ รรษัท ภิบ าลและบริห ารความเส่ี ยงแล ะ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกไตรมาสดว้ย 

(4) การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

-  การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

บริษทักาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีจัดทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

โดยให้เปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหารในนิติบุคคลอื่น  

ทั้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีรายงาน ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรรมการ

และผูบ้ริหารดงักล่าว เพื่อให้กรรมการมีขอ้มูลในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํ

รายการต่างๆ ของบริษทั และบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นไปตาม

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูเ้กบ็รักษารายงานการมีส่วนได้

เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว 

- การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั

หรือมีส่วนไดเ้สียกับวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ใน วาระนั้ นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อนํา เสนอข้อมูลเท่านั้ น  

ทั้งน้ี การพิจารณาการมีส่วนไดเ้สียหรือเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันพิจารณาจาก 

แบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ประกอบกับข้อเท็จจริง เพื่อดาํเนินการตาม 

หลกักาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งแทจ้ริง                     

(5) การทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปและ

ค่าตอบแทนสามารถคาํนวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง 

เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้

ทั่วไปไม่มีหลกัเกณฑ์ใดจํากัดมูลค่าการเข้าทาํรายการ เพื่อให้การทาํรายการ

ดงักล่าวท่ีแมมี้มูลค่าสูงไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัโดยถูกต้องท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมติัในหลกัการ 

ให้ฝ่ ายบริหาร ได้แก่  ท่ีป ระชุมคณ ะกรรมการบริหาร หรือ ฝ่ายบริห าร  

แล้วแต่กรณี มีอาํนาจพิจารณาอนุมัติเข้าทาํรายการประเภทธุรกิจปกติหรือ

สนับสนุนธุรกิจปกติท่ี มีเง่ือนไขการค้าทั่วไปได้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือ

สํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี  กลต.จ.(ว) 38/2551 ลงวัน ท่ี  16 กรกฎาคม 2551 เร่ือง 
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คาํแนะนําในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

- รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัประเภทอื่นๆ 

บริษัทกาํหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัดังกล่าวเขา้สู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

พิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการการเขา้

ทาํรายการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมติัหรือนําเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นต่อไป แลว้แต่กรณี โดยพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์เร่ืองขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียน 

ในรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี 

ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 

ทั้ งน้ี  กรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษัทท่ีเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันหรือ 

มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัในวาระ 

ท่ีมีการพิจารณาดงักล่าว โดยบริษทัจะเปิดเผยการเขา้ทาํรายการตามหลกัเกณฑ์

ประกาศทั้งสองฉบบัดงักล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

ของบริษทั 

9.1.3 การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้ งภายในองค์กร ซ่ึงได้แก่ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุ้น คู่คา้ สถาบนั

การเงินผูใ้ห้กู  ้ชุมชนใกลเ้คียงโครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบติัอย่างเป็นธรรม 

ต่อผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยสามารถติดต่อสอบถาม แจ้งร้องเรียนต่อกรรมการโดยตรง หรือ

เลขานุการบริษทัผ่านทางอีเมลล์ท่ีบริษทัเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัและแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลโดยบริษทัมีการดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

1. การดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผูถ้ือหุน้ 

บริษทัตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างผลกาํไร 

ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ 

ผู ้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับหน้าท่ีในฐานะหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีจะต้องดําเนินธุรกิจ 

ดว้ยสํานึกรับผิดชอบเพื่อเป็นองค์กรท่ีมีการเติบโตท่ีย ัง่ยืน บริษทัจึงกาํหนดโครงสร้าง

การบริหารจัดการท่ีคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

โปร่งใสและเช่ือถือไดต่้อผูถ้ือหุน้เพื่อใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งประกอบการตดัสินใจ
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ลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของบริษทัผ่านช่องทางต่างๆ ไดต้ลอดเวลา 

ทั้ งน้ี ในปี 2558 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซ่ึงไดมี้การนาํเสนอข้อมูล จัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้น ตลอดจนมีการแจ้งผลการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ

แล้วเส ร็จเป็น ท่ีเรียบร้อย โดยผู ้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผ่านโปรแกรมท่ีติดตั้ ง 

บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบ ซ่ึงการดาํเนินการ 

ทุกขั้นตอนกระทาํโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีความเช่ียวชาญไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพย ์

ฟินันซ่า จํากดั และผูจ้ัดจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพย ์

ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)  

พนกังาน  

บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของพนักงานทุกคนในบริษทั ซ่ึงเป็นกลจักรสําคญัหน่ึง 

ในการขบัเคลื่อนองค์กรให้สามารถพฒันาและดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยนืได ้

ในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะ 

ด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนดูแลความปลอดภัย  สุขอนามัย 

ในการทาํงานของพนักงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน ทั้ งในสํานักงานใหญ่และบริเวณ

โครงการไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การกําหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตําแหน่งงานท่ีชัดเจน ตลอดจน 

ความโปร่งใสและความเสมอภาค เท่ียงธรรมในการแต่งตั้ง โยกยา้ย ให้บาํเหน็จ

รางวัลท่ีมีพื้นฐานการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน 

แต่ละคน ประกอบกับการพิจารณาผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

แก่พนักงานตามศักยภาพการทาํงาน โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

ปรับโครงสร้างองคก์รเพื่อกาํหนดตาํแหน่งและจัดสรรงานในความรับผิดชอบ 

ตลอดจนออกแบบจัดทาํระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดัชนีช้ีวดั 

ผลสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) เพื่อให้หลักเกณฑ์การพิจารณา

ประเมินผลมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรมสามารถอธิบายท่ีมาและเหตุผล 

ก า ร ป ร ะ เมิ น พ นั ก งาน แ ต่ ล ะ ค น ไ ด้ ซ่ึ งจ ะ ป ร ะ ก าศ แ ล ะ นํ าม า ป รั บ ใ ช ้

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงบริษัทเช่ือมั่นว่าระบบ 

การวัดผลท่ีมีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กบัพนักงาน

พัฒน าตน เองในการป ฏิบัติงาน  และสร้างความมั่นใจถึงความก้าวห น้า 

ใน สายอาชีพ ของพ นักงานได้เป็ น อย่างดี  ซ่ึ งจะส่งผลต่อป ระสิท ธิภาพ 

ผลการดาํเนินงานโดยรวมและการพฒันาองคก์รในระยะยาว ทั้งน้ี บริษทักาํหนด

นโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทประกอบอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีมี 
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ขนาดใกลเ้คียงกนั ประกอบกบัความรู้ความสามารถและผลงานในปีท่ีผ่านมาของ

พนกังานแต่ละคน 

(2) การจัดสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน โดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิต 

และความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจน 

ผู ้มาติดต่อ โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและ 

เป็นธรรม ทั้ งน้ี  บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

การทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ  

และยึดมัน่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และเคารพในความเป็น

ส่วนตวัของพนักงาน ไม่นาํขอ้มูลส่วนตวั เช่น เงินเดือน ประวติัรักษาพยาบาล 

ประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู ้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง เว ้นแต่ 

เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

(3) การจัดให้พ นักงาน เข้า รับก ารอบ รมใน ห ลักสู ตรต่างๆ จากการคัดส รร 

โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นประโยชน์ส่งเสริมงานท่ีรับผิดชอบ และพฒันา

ความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนศกัยภาพ และปรับทศันคติ ตลอดจนคุณภาพจิตใจ

ของพ นักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน นําเสน อหลักสูตรท่ี สนใจ 

และมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรม 

ตามอตัรางบประมาณการฝึกอบรมประจาํปีของพนกังาน  

(4) การสร้างส่ิงแวดล้องและวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเส ริมให้พนักงานทุกคน 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทร่วมกัน เอื้อเฟ้ือ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

และมีความเคารพผูอ้าวุโส และสิทธิของซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนปลูกฝังแนวคิด

และค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซ่ึงจะสามารถสร้างความผูกพนัและนํ้ าหน่ึง 

ใจเดียวกนัของพนกังานทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(5) การกาํกบัดูแลให้พนักงานบริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์างกฎหมายและระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด พร้อมกําชับให้พนักงานไม่สุ่มเส่ียงท่ีจะ 

กระทาํผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกัน 

การละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจน

ส่งเสริมให้ใชแ้นวทางการดาํเนินงานและปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตไม่เกี่ยวขอ้ง 

ต่อการทุจริตในหน้าท่ีการงาน ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการตรวจสอบและ 

ป้องปรามเป็นลายลกัษณ์อกัษณและเปิดเผยใหท้ราบโดยทัว่กนั 

สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

บริษทัให้ความสําคญัต่อความน่าเช่ือถือดา้นการเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญากูเ้งิน 

อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบ ริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท  และ 

บริษทัย่อยตามวตัถุประสงค์การใชเ้งินให้มีความชดัเจน ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงาน

การดาํเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อย่างโปร่งใส โดยท่ีผ่านมาบริษทัชาํระหน้ี

ตรงตามกาํหนดเวลา และไม่มีการชาํระหน้ีล่าชา้หรือผิดนัดชาํระหน้ี ตลอดจนไม่เคยมี

การเจรจาขอผ่อนผนัหน้ีแต่อย่างใด ซ่ึงสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัสถาบนัการเงิน
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ผูใ้ห้กูท่ี้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษทัถึงเสถียรภาพดา้นการเงินของบริษทั

และบริษทัในเครือ 

คู่แข่งทางการคา้ 

บริษัทประพ ฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน ท่ี ดีและกฎหมายท่ีก ําหน ดไว้รักษ า 

บรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทาํลาย

คู่แข่ง 

คู่คา้ 

เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจถือหุน้ในบริษทัอื่น (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจ 

ผลิตแล ะจําห น่ ายไฟ ฟ้ าจาก พ ลังนํ้ า  พ ลังแส งอ าทิ ตย์ และระบ บ  Cogeneration  

ดงันั้ น  ลูกค้าโดยตรงของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษทัเขา้ถือหุ้น คือ การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐผูรั้บซ้ือไฟฟ้า โดยมีภาคประชาชนเป็นลูกคา้โดยออ้มของบริษทั บริษทัจึงเลง็เห็น

ถึงประโยชน์สูงสุดท่ี เกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าท่ีนอกจากจะส่งผลต่อ 

ความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยงัส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศอีกดว้ย ดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็นบริษทัชั้นนาํในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ

ไทย และภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดาํเนินงานอันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบหมาย

น โยบ ายแล ะดําเนิ น ก าร ตรว จส อ บ แล ะติด ตามผล ก ารดําเนิ น งาน ข องบ ริษัท 

ท่ีเข้าลงทุนอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน  เพื่อควบคุมให้มีผลการดําเนินงานท่ีดี สามารถ 

จ่ายไฟฟ้าให้กับทั้ ง กฟผ. และ กฟภ. ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ สมํ่าเสมอและเป็นไปตาม

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดย ณ ปัจจุบนับริษทัย่อยทุกบริษทัผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO  

ทุกโครงการแล้วอีกทั้ งตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายปรับสมดุลดา้นพลังงาน 

ของภาครัฐ ท่ีจะลดใชไ้ฟฟ้าท่ีผลิตจากเช้ือเพลิงส้ินเปลือง  และส่งเสริมการใชพ้ลงังาน

หมุนเวียนทดแทนมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองถึงความมัน่คงดา้นพลงังานของชุมชน 

สังคม และประเทศ ใหมี้ความย ัง่ยนืสืบต่อไป 

ชุมชนและสังคม 

บริษัทสํานึกในบุญคุณของประเทศ และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึง 

ขององค์กรภาคธุรกิจไทย และเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหน้าท่ีตอ้งดาํเนินธุรกิจดว้ย

สํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาองค์กรย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการ

พฒันาประเทศ บริษัทจึงกาํหนดนโยบายการดาํเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลายเพื่อ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งดา้นพลังงานให้กบัประเทศ และมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าท่ีมี

รูปแบบโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเพื่อ

ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัประเทศ ดว้ยมุ่งหวงัเป็นกลจักรหน่ึงท่ีจะเป็นแรง

ขบัเคลื่อนและพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ร่วมกบัทุกภาคส่วนต่อไป  

นอกจากการคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมได้รับผ่านการดาํเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว  

บริษทัยงัคาํนึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆท่ีบริษัท 

เข้าลงทุน เพื่อให้เกิดการพฒันาของชุมชนใกล้เคียง และปลูกฝังสํานึกการมีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ 

2. การดาํเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัจดัใหมี้แนวทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการไม่ปฏบิติัตามจรรยาบรรณ 

(whistleblower) หรือการกระทําผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 

หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่อง 

ของระบบควบคุมภายใน ทั้ งจากพนักงานและมีผู ้ส่วนได้เสียอื่น  รวมทั้ งมีกลไก 

ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการกาํหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและขอ้ร้องเรียน

ให้สามารถแจ้งขอ้มูลดงักล่าวถึงระดบัผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงผูท่ี้พบเห็น

การฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามหรือขอ้ร้องเรียนไป

ยัง เล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท ท่ี  compliance@ckpower.co.th ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ท่ี  directors@ckpower.co.th ห รื อ ท่ี นั ก ล ง ทุ น สั ม พั น ธ์ 

ท่ี ir@ckpower.co.th โดยบริษัทกําหน ดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อ

ร้องเรียนเป็นความลบั และการจาํกดักลุ่มผูรั้บทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง

เท่านั้น เพื่อสร้างความมัน่ใจและความรู้สึกปลอดภยัใหแ้ก่ผูร้้องเรียน ซ่ึงบุคคลผู ้แจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือไม่ประสงค์ออกนาม และเม่ือ 

เห็นเป็นการสมควรบริษทัอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองพิเศษหากเกิดกรณีท่ีมีแนวโน้ม

แ ล ะ ส ามาร ถ ค าด ห มาย ได้ว่ าอ าจ เกิ ด ค ว าม เดื อ ด ร้อ น ห รื อ ไม่ ป ล อ ด ภัย  แ ล ะ 

ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสม

และเป็นธรรมจากบริษทัหรือบุคคลผูก้่อความเสียหายภายใตก้ลไกการบริหารงานและ

หลกัเกณฑท์างกฎหมาย 

บริษัทได้ก ําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ ในนโยบาย 

การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy) ซ่ึ งมีรายละเอียด 

ในหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3. การเคารพสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกคนจะไดรั้บการปฏิบัติ 

จากบริษัทโดยคํานึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรม 

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษัทและบริษัทย่อยได้ก ําหนดแนวทาง 

ในการจัดจ้างแรงงานทั้ งพนักงานประจาํและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการว่าจ้าง

แรงงาน และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานท่ีทาํงานมี 

ความปลอดภยัและมีสุขอนามยัท่ีเหมาะสม และในขณะเดียวกนัจะตอ้งปฏิบติัต่อผูอ้ื่น 

โดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรีของผูอ้ื่นดว้ยเช่นกนั บริษทั

และบริษัทย่อยเปิดช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ 
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การทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดี 

ใน ก ารทํางาน ร่วมกัน  โดยใน ขณ ะเดียวกัน บ ริษัท ได้เปิ ดช่องท างก าร ส่ื อส าร 

เพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา 

หรือข้อควรปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนขอ้เสนอแนะ 

เพื่อพฒันาการบริหารจัดการและกาํกบัดูแลให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้ งน้ี ท่ีผ่านมา

บริษทัไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนแต่อยา่งใด 

 4. การเคารพสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเคร่งครัด  

โดยห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทนําผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธ์ิมาใช้ประโยชน์  

หรือกระทาํการใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

หรือลิขสิทธ์ิโดยเด็ดขาด โดยกําหนดให้โปรแกรมท่ีติดตั้ งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ของบริษทัเพื่อปฏิบติังานตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

 5. การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 

ด้วยพันธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี มั่นคง โดยให้ความสําคัญอย่างต่อเน่ืองกับ

ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจ

ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ บริษทัยงัตระหนกัถึงความสําคญั

การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินธุรกิจทุกขั้นตอน  

พร้อมมอบนโยบายและปลูกจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้พนักงานของบริษัทและ 

บริษทัยอ่ย ตลอดจนควบคุมใหโ้ครงการไฟฟ้าของบริษทัทั้งท่ีเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์

แลว้และอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม

รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม  

เพื่อใหเ้กิดความสมดุล และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าของบริษทักว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน 

ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า และ โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ทั้งน้ี บริษัทยงัมุ่ง 

ท่ีจะพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนประเภทต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2558 

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมใหก้ารสนบัสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

บนพื้นดินสาํหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
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9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  

ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนข้อมูลท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั เพื่อใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับริษทั

ทั้งหมดไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

ดงัน้ี 

1. ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล 

บริษัทมีการเปิดเผยผลการดาํเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของ

สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 

เว็บ ไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดห ลักทรัพ ย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี 

www.ckpower.co.th ซ่ึงจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และ 

มีระบบตรวจสอบการเขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องบริษทัเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง

ข้อมูลให้ดียิ่งข้ึน และเพื่ออาํนวยความสะดวกให้กับผู ้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูล 

ท่ีตอ้งการไดอ้ย่างทัว่ถึงและสะดวกมากยิ่งข้ึน บริษทัไดจ้ัดทาํเอกสารท่ีนาํเสนอขอ้มูล

สาํคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดแ้ก่  

-  ขอ้มูลทั่วไปของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเภทโครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุน โครงสร้างการจดัการ คณะกรรมการบริษทั

และคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นตน้ 

-  ข้อมูลสําคญัทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย รายงานทางการเงิน ข้อมูลการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ข่าวหลกัทรัพย ์ขอ้มูลสาํหรับนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

-  การกาํกับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ แบบแสดง

รายการข้อมูลประจําปี รายงานประจําปี ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  

ข่าวการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซต ์เอกสารดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัไดน้าํส่งหนงัสือ

เชิญ ป ร ะชุมห รือ เอ กส ารต่างๆ  ตามรอ บ ร ะยะ เวล าก ารป ระ ชุม ผู ้ถื อ หุ้ น  ห รื อ 

ตามห ลัก เก ณ ฑ์ ก าร นํา ส่ งเอ ก ส ารให้ กับ ผู ้ถือ หุ้ น ขอ งสํ านั ก งาน  ก .ล .ต. ห รื อ  

ตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ บริษทัไดน้าํส่งแบบ 56-1 ใหก้บัสาํนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อน

ครบกําหนดในวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และนําส่งรายงานประจําปีในรูปแบบซีดีให้กับ 

ผู ้ถือหุ้นภายใน 120 วนันับแต่ส้ินสุดรอบบัญชี โดยในปี 2558 บริษัทได้นําส่งเอกสาร 

เชิญประชุมซ่ึงรวมถึงรายงานการประจําปีในรูปแบบซีดีล่วงหน้าก่อนการประชุม  

และบริษทัยงันาํส่งรายงานประจาํปีแบบรูปเล่มสาํหรับผูถ้ือหุ้นท่ีแจง้ความประสงค์รับดว้ย 

อีกทั้งไดเ้ปิดเผยรายงานประจาํปีบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เม่ือไดน้าํส่งรายงานประจาํปีใหก้บั

ผูถ้ือหุ้น เพื่ออาํนวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงขอ้มูลผลการดาํเนินงานของ
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บริ ษัท ได้อย่ างทั่ วถึ งและทัน ท่ วงที  น อ ก จ าก เอ ก ส าร ท่ี ต้อ งนํา ส่ งต ามเก ณ ฑ ์

ขอ งสํ านัก งาน  ก.ล .ต . แล ะตล าด ห ลัก ท รัพ ย์ดังกล่ าว แล้ว  บ ริษัท ย ังให้ข้อ มูล 

ความเคลื่อนไหว และเปิดเผยผลการดาํเนินงานของบริษทัผ่านส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ รวมถึง

การพบปะนกัวิเคราะห์ (Roadshow) ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลกัทรัพยอ์ีกดว้ย 

ทั้งน้ี บริษัทไดจ้ัดช่องทางเปิดเผยและช้ีแจงข้อมูลบริษัทเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถ

รับทราบถึงข้อมูลของบริษทัอย่างชดัเจน เท่าเทียม และทันท่วงทีโดยหน่วยงานกลาง 

ของบริษทั คือ นักลงทุนสัมพันธ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกบันักลงทุนสถาบัน  

ผูถ้ือหุน้ รวมถึงนกัวิเคราะห์ 

2. การจดัทาํและนาํส่งรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีขอ้มูลถกูตอ้ง 

ครบ ถ้วน  เป็ น จริง ส มเห ตุส มผ ล แล ะโป ร่งใส  ซ่ึ งส ามารถ ป้ องกัน ก ารทุ จ ริต 

และการดาํเนินการท่ีผิดปกติงบการเงินของบริษทัจึงจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและประกาศท่ีเกี่ยวขอ้ง  

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ 

อยา่งระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

โดยคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระ 3 คน เพื่อทําหน้าท่ีในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน  

และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อรับทราบงบการเงินงวดดังกล่าวนั้ น ต่อไป ซ่ึงท่ีผ่ านมาได้ด ํา เนิน การ 

ตามน โยบ ายน้ีอย่างต่อเน่ื อง และมีการประชุมดังกล่าว เพิ่ มเติมใน ไตรมาสท่ี มี 

การทาํรายการท่ีมีความสาํคญัอีกดว้ย โดยในปี 2558 บริษทัไดใ้หผู้ส้อบบญัชีจาก บริษทั 

สํานักงาน อีวาย จาํกดั ซ่ึงมีความรู้ความชาํนาญในวิชาชีพเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 

และไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัท่ีจะส่งผลทาํให้ขาดความเป็นอิสระ 

ในการทาํหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทั นอกจากน้ี บริษัทจัดให้มีการทาํบท

รายงาน และการวิ เคราะห์ข องฝ่ายจัด การ (Management Discussion and Analysis)  

เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีสําคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสท่ีผ่ านมาให้กับผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ 

เป็นรายไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมการนาํส่ง

งบการเงิน พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อความสะดวกให้กับ

ผูส้นใจอีกทางหน่ึงดว้ย โดยท่ีผ่านมาบริษทัเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี

ล่วงหน้าก่อนครบกาํหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวติัถูกสั่งให้แกไ้ข 

งบการเงินแต่อยา่งใด 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดมี้การสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

ผ่านคณ ะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล 

ทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน  

และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติ

อยา่งมีสาระสาํคญั  

 3. เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร  

บริษทักาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัในช่วงเวลา

กอ่นวนัอนุมติังบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่น้อย

กว่า 1 ว ัน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพยถ์ึงกรรมการและ

ผู ้บริหารในแต่ละไตรมาส เพื่อแจ้งให้กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเลี่ยงการซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทัไดก้าํหนดให้พนักงานท่ีสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลสําคัญของบริษัทท่ีอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยใ์ห้ละเว้น 

การซ้ือขายหลักทรัพย์หรือรอจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมิน 

ขอ้มูลนั้ นตามสมควรแลว้ เพื่อเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การป้องกนัการนาํขอ้มูล

ภายในไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม  

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ี มีความรู้ ความสามารถ  

และประสบการณ์ในระดบัตาํแหน่งผูบ้ริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลาย

วิชาชีพ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นบริหาร ดา้นวิศวกรรม และดา้นกฎหมาย 

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในการท่ีจะเป็น

บ ริษัท ชั้ น นําใน ธุร กิ จผ ลิ ตไฟ ฟ้ าใน ป ระ เท ศ ไ ท ย แล ะ ภู มิภ าค อ าเซี ย น 

ท่ีมีการดาํเนินงานอนัมีประสิทธิภาพ และมีคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 

ผู ้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่  บัญชี การเงิน  บริหาร และ

วิศวกรรม เพื่อใหค้าํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นเทคนิคและการบริหารงาน

ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถนําประสบการณ์ ความรู้ และ

ความสามารถมาพฒันาและกาํหนดนโยบายทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ือหุ้น  

โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและภาพรวม

ขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกาํกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม 

ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท 

ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
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1.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 12 ท่าน แบ่งเป็น

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน  

7 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท)  

คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงโครงสร้าง

กรรมการดังกล่าวจะทําให้เกิดการถ่วงดุลใน การออกเสียง เพื่อพิจารณ า 

ในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  

เพื่อช่วยให้การกาํกับดูแลกิจการของบริษัทจาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 

ความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1.3 กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง 

ตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอ้ีก โดยในการประชุมสามญั

ผูถ้ือหุ้นประจาํปีทุกคร้ังกาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3  

ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวน

ใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  เพื่อเป็น 

การแบ่งแยกหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ 

โดยคณะกรรมการไดก้าํหนดอาํนาจหน้าท่ีของประธานกรรมการอย่างชัดเจน 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย ์ 

และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

2.1 คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และกาํหนดใหมี้การทบทวน

ความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษทั อีกทั้งส่งเสริมการส่ือสารใหบุ้คลากรทุกคน 

ในองค์กรไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเพื่อการปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น 

2.2 บริษทักาํหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์ 

โด ยค ณ ะ ก รร มก ารบ ริษัท ต้อ งเข้าใจแ ล ะ ท ราบ ถึ งบ ท บ าท ห น้ า ท่ี แล ะ 

ความรับ ผิดชอบของตน และต้องป ฏิบัติหน้า ท่ี ให้ เป็น ไป ตามกฎหมาย 

วัตถุ ป ระส งค์  และข้อบังคับ ขอ งบ ริษัท  ตลอ ดจน มติ ท่ี ป ระชุมผู ้ถื อหุ้ น 

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู ้ถือหุ้น 

เป็นสาํคญั  

2.3 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบาย เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 

ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการให้
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เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถ้ือหุน้โดยรวม 

2.4 คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงมีเน้ือหาของ 

แบบประเมินตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท่ีออกโดย 

ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนนําไปใช้เป็น 

แบ บ ป ร ะ เมิน ต น เอ งข อ งก ร รม ก ารข อ งบ ริษัท จ ด ท ะ เบี ยน ต่ างๆ  ซ่ึ ง มี 

ความสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้าลงทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั คณะกรรมการจึงไดก้าํหนด

นโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน 

(Control Policy) เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษทัย่อยและบริษัทร่วม

ต่างๆ เหล่านั้น ดว้ยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าวมีการบริหาร

จดัการและระบบควบคุมภายในท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับบริษัทในรายการ 

ท่ีสาํคญั  

2.6 บริษทักาํหนดเป็นขอ้บงัคบัให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํ

ทุก 3 เดือน โดยขอความร่วมมือใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อม

เพรียงกนั ซ่ึงท่ีผ่านมามีกรรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ังเกินกว่าร้อยละ 85 

ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ และในคร้ังท่ีมีการพิจารณาวาระท่ีสาํคญักรรมการ

ทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมพิจารณาวาระท่ีสําคญัดงักล่าว

ร่วมกนั โดยจากการประชุมคณะกรรมการในปี 2558 ร้อยละ 90 ของกรรมการ 

ทั้งคณะเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  

2.7 บริษัทให้ความสําคัญในข้อมูลท่ีคณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณา 

เป็นอยา่งมาก จึงไดก้าํหนดในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเกี่ยวกบั

ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 ว ัน 

ก่อนวนัประชุม เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม จะต้องจัดส่งเอกสาร 

ใหก้รรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่ง

เพียงพอ 

นอกจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ี ดี 

ของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยงักาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ 
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(1) นโยบายป้องกนัเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทให้ความสําคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสําคญั จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการท่ีอาจเป็น

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกนั ดงัน้ี 

- กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารตอ้งแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ 

ห รื อ ร าย ก าร เกี่ ย ว โ ย งใ น กิ จ ก าร ท่ี อ าจ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ค ว า ม ขัด แ ย ้ง 

ทางผลประโยชน์  ซ่ึงบริษัทจะจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการหรือผูบ้ริหารรายนั้นๆ 

- หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับกรรมการท่ีอาจก่อให้เกิด      

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการ

ให้มีการนําเสนอรายการท่ีเกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ท่ีตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

- ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัและจริยธรรม

ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

เพื่อให้บริษัทเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

และจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนักงาน

ทัว่ทั้งบริษทั 

(2) ขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัมีขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีงาม และ

ประพฤติตนอยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็น

การส่งเสริมระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยดึหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต และ

ความโปร่งใสเป็นสาํคญั จึงกาํหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจข้ึน

ไว้เป็น มาตรฐานเพื่ อใช้เป็นกรอบแนวทางการในการดําเนิน ธุรกิจ และ 

เพื่อให้กรรมการ ผู ้บ ริห าร พนักงาน และทุกฝ่ายท่ี เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

และถือเป็นแนวทางปฏิบติั โดยไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบติัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

1. ขอ้พึงปฏิบติัด้านการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ท่ีกาํหนดให้ต้องดาํเนิน

ธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู ้ท่ี เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัด 

เอาเปรียบทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติ 

ต่อพนกังาน การสร้างค่านิยมท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 9 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 123 

2. ขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการบริษทั ท่ีกาํหนดใหก้รรมการบริษทัตอ้งปฏิบติั

หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง 

แบ่งแยกการดาํเนินธุรกรรมส่วนตวัออกจากธุรกรรมบริษทัอยา่งส้ินเชิง  

โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต 

จากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของ

หน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวญั 

และไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีการเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ 

ส่วนตน 

3. ขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหาร ท่ีกาํหนดให้ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนอยู่ภายใต้

กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วย 

ความบริสุทธ์ิใจ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย ์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั ลูกค้า ผู ้ถือหุ้น และพนักงาน รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม 

ปฏิบติัต่อพนักงานดว้ยความสุภาพ ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความ

เป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนกังาน 

4. ข้อพึ งปฏิ บัติข องพ นัก งาน  ท่ี ก ําห น ดให้พ นั กงาน ต้องป ฏิ บัติตน 

ตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทาํงานอย่างเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย ์

สุจริต อุตสาหะ หมัน่เพียร และมุ่งพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานให้ดี

ยิง่ข้ึน มีทศันคติท่ีดี ให้ความเคารพผูอ้าวุโส และผูบ้งัคบับญัชา ประพฤติ

ตนอยูใ่นกรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรมเส่ือมเสีย และ

ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับท่ีได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

มีความสามัคคี เอื้อเฟ้ือซ่ึงกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์

สูงสุดโดยรวมขององคก์ร ตลอดจนใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า และใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด 

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยการบริการท่ีดี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และ 

คงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ และ

ส่งผลต่อไปยงัการพฒันาสงัคมโดยรวม 

6. ขอ้พึงปฏิบติัต่อคู่คา้ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และความเสมอภาค  

(3) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทั ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดบับริหารและ

ระดบัปฏิบติัการ จึงไดมี้การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและอาํนาจดาํเนินการ

อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด

ประโยชน์ สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัติ  

การบันทึกรายการบัญชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยสิ์น 

ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
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นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในเกี่ยวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทไดจ้ัดให้มี

ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู ้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ี 

บริษัทและบริษัทย่อยย ังวางแผนในการใช้ผู ้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกัน 

เพื่ อความสะดวกใน การควบ คุมและจัดการด้านบัญชีและการเงิน  แล ะ 

มีการกาํหนดใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีทุก 5 ปีดว้ย 

บริษัทมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถวัดผลการ

ดาํเนินงานได ้โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงกับ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอก

และภายในท่ีพบในการดาํเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและมีการ

กาํหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง 

รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง

ติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั  

(4) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

เพื่อทาํหน้าท่ีพิจารณาอนุมติัการบริหารความเส่ียงของบริษทั และรับทราบการ

บริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีหน้าท่ีรายงานปัญหาอุปสรรค 

ด้านความเส่ียงท่ีสําคัญ และความคืบหน้าการดาํเนินการแก้ไขต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทมีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารโดยเทียบเคียงไดก้ับ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ท่ี มีขน าดใกล้เคียงกัน  โดยใช้ข้อมูลรายงาน การสํารวจค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัทาํข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั

ไทย และผลการดาํเนินงานของบริษัทประกอบการพิจารณา ซ่ึงพิจารณาว่า 

เป็นอัตราท่ีเพียงพอสําหรับการรักษากรรมการและผู ้บริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ 

โดยอตัราดงักล่าวจะพิจารณาประกอบกบัประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขต 

ของบทบาท และความรับผิดชอบ ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้ง

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติัสําหรับ

กรณี กรรมการผู ้จัดการ ห รือนําเสน อต่อท่ีป ระชุมคณ ะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมติัสาํหรับกรณีค่าตอบแทนกรรมการ 
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(6) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวก 

ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูท่ี้เกี่ยวข้องในระบบการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษัท ซ่ึ งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู ้บ ริหาร และ

เลขานุการบริษทั เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ 

และต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors Association: IOD)  

(7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้า ท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน 

และดูแลให้ มีการจัดทํารายงาน ท างการเงิน อย่างมี คุณ ภาพ แล ะถู กต้อ ง 

ตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัของ

บริษทัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชี และ/หรือ ผูส้อบบญัชีประชุม

ร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส   

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้ ง

สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน) ท่ีป รากฏใน รายงาน ประจําปี  งบการเงิน ดังกล่าวจัดทํา ข้ึน 

ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท  

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีสาํคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน 

และดําเนิน การบนพื้ นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และส มํ่ า เส มอ  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน

วิสัยทัศน์  ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกันอย่างต่อเน่ืองสมํ่า เสมอ  

เม่ือมีการพิ จารณาอนุมัติด ําเนินการธุรกรรมท่ีมีความสําคัญ เพื่อก ําหน ด 

ทิศทางการดาํเนินธุรกิจต่อไป 

 3. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

บริษัทได้จัดตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 คณ ะ เพื่อติดตามและกํากับดูแล 

ก ารดํา เนิ น งาน อ ย่างใ ก ล้ชิด  แ ล ะ ร ายงาน ต่อ ค ณ ะก รร ม ก ารอ ย่างส มํ่ า เส ม อ  

ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  

โดยคณะกรรมการไดก้าํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ดงัมีรายละเอยีดในหวัขอ้คณะกรรมการชุดยอ่ย 
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4. การประชุมคณะกรรมการ 

รายนามกรรมการ 

การเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุมในปี 2558 
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ดร. ทนง  พิทยะ 6/6     

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ 5/6 10/10    

นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ 6/6  5/5   

นายณรงค ์ แสงสุริยะ 6/6   4/4  

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล 6/6  5/5 4/4 2/2 

นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ 5/6     

นายชยัวฒัน ์ อุทยัวรรณ ์ 4/61 5/102    

นายประเวศ  อิงคดาภา 6/6  5/5  2/2 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร 6/6 10/10   2/2 

ดร. สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 6/6 9/10  2/43  

นายอลัวิน  จี 6/6     

นายธนวฒัน ์ ตรีวิศวเวทย ์ 6/6 10/10  2/43  

หมายเหต ุ:  1  ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2558 เม่ือว ันที่  9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งต ั้ง นายชัยวฒัน์ 

อุทยัวรรณ์   เป็นกรรมการบริษัท โดย นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นตน้มา 

                   2   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 ไดมี้มติอนุมตัิแต่งต ั้ง นายชัยวฒัน์ 

อุทยัวรรณ์ เป็นกรรมการบริหาร โดย นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

คร้ังที่ 6/2558 เม่ือวนัที่ 7 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้มา 

     3     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 ไดมี้มติอนุมตัิแต่งต ั้ง นายธนวฒัน์  

ตรีวิศวเวทย ์ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงแทน ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ 

โดย นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ได้เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  

คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นตน้มา 

(1) การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทกาํหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลัก

ประจําปีพร้อมจัดทาํแผนการจัดประชุมประจําปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับ

กรรมการและผู ้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและ

ผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษัท

กาํหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก 3 เดือน ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท 

ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 

มีอาํนาจพิจารณาอนุมัติเร่ืองสําคัญต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอาํนาจการพิจารณา

อนุมติัของคณะกรรมการบริหาร และตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
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บริษัท รวมถึงตรวจสอบการดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อการควบคุม 

การดาํเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพเสมือนเป็น

หน่วยงานหน่ึงของบริษทั และเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้โอกาสรับทราบ 

และสอบถามการดาํเนินงานตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินโครงการ

ไฟฟ้าของบริษัทย่อยอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริหารได้จัดให้กรรมการ

ผูจ้ดัการของบริษทัย่อยเขา้รายงานขอ้มูลผลการดาํเนินงานแผนการดาํเนินงาน 

ในอนาคต อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บ ริ ษัท โ ด ย ต ร ง เพื่ อ ให้ บ ริ ษัท ย่อ ย รั บ ท ร าบ แ น ว ท างก าร บ ริ ห าร งา น 

จากคณะกรรมการบริษทัอยา่งใกลชิ้ด 

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีชดัเจนใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวขอ้ง

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 ว ันก่อนวันประชุม เว้นแต่วาระเร่งด่วนหรือ 

เป็นความลับจะนําเรียนล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลา

ศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม  

ในปี 2558 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเร่ืองสาํคญัต่างๆ 

ทั้ งส้ิน 6 คร้ัง และมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร 

และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 คร้ัง เพื่อให้กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็น

ผู ้บ ริห ารมีการแล กเป ลี่ ยน ค วามคิด เห็ น อย่างอิส ระ เพื่ อก ารติด ตามผ ล 

การปฏิบติังานของฝ่ายจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการบริษทั 

เข้าร่วมการประชุมและเป็นประธานในท่ีประชุมตลอดการประชุมทุกคร้ัง  

ทั้งน้ี ในปี 2558 มีการพิจารณาวาระการเขา้ทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั กรรมการท่ีท

ราว่าตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงมีรายช่ือตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระ 

การประชุมตามท่ีบริษัทไดน้ําส่งให้กับกรรมการและผู ้บริหารทุกคนล่วงหน้า

ทราบถึงสิทธิหน้า ท่ีของตนเป็นอย่างดี  จึงขอไม่เข้า ร่วมการประชุมและ 

งดออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว เพื่อปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการของบริษทั และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง

เร่ืองท่ี เกี่ยวกับการบริหารงานก่อนนําเสนอคณ ะกรรมการบริษัท  

และพิจารณาอนุมัติเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้อาํนาจ

ดาํเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 10 คร้ัง 

ซ่ึงในปีท่ีผ่านมากรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมครบองค์ประชุมกว่า 

ร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 9 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 128 

ทั้ ง น้ี  กรรมการบ ริห ารปฏิ บัติตามห ลัก การกํากับ ดูแลกิ จก าร ท่ี ดี 

ในการท่ีจะไม่เขา้ร่วมการประชุมในวาระท่ีตนเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั

หรือมีส่วนไดเ้สียอยา่งเคร่งครัด 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทาน 

งบการเงินรายไตรมาส และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ทาํ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัโดยฝ่ายบริหารเพื่ออนุมติัการเขา้ทาํรายการหรือ

กลั่นกรองนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

การเข้าทาํรายการต่อไป รวมถึงการรับทราบผลการตรวจสอบภายใน 

รวมทั้ งส้ิน 5 คร้ัง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มี 

ฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยจํานวน 1 คร้ัง ซ่ึงในปีท่ีผ่านมากรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมทุกคร้ัง 

- คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ใน ปี  2558 ค ณ ะก ร รมก าร บ ร รษัท ภิ บ าล แล ะ บ ริห ารค ว ามเส่ี ย ง 

มีการประชุมทั้ งส้ิน  4 ค ร้ัง เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหาร 

ความเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

ทั้ งน้ี  ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ได้มีมติอนุมัติปรับแผนการบริหารความเส่ียงของบริษัท และจัดทํา

แผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัย่อยรายบริษทั โดยปรับความเส่ียง

ด้านการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษัทออก  

เพื่อให้บริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู ้ด ําเนินการ (Operator) ของโครงการไฟฟ้า 

แต่ละโครงการอยา่งแทจ้ริงเป็นผูติ้ดตามและรายงานความเส่ียงใหบ้ริษทั

ทราบ โดยแผนการบริหารความเส่ียงของบริษัทจะมุ่งเน้นการบริหาร

ค ว ามเส่ี ย งด้าน เงิน ล งทุ น แ ล ะ ผ ล ตอ บ แ ท น ท่ี บ ริ ษัท ย่อ ย ได้ รั บ 

โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนการดาํเนินการบริหารความเส่ียง  

4 ขั้นตอน คือ 

(1) คณะทาํงานบริหารความเส่ียงของบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วย

ผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย  

ท ําหน้าท่ีก ําหนดความเส่ียงและสาเหตุความเส่ียงท่ีเกิดจาก 

การดําเนินงานด้านเทคนิค และด้านการเงิน เพื่อตรวจสอบ

อุป ส รรคในการดําเนิ น งานและติดตามความคืบห น้าของ 

การแกไ้ขในแต่ละไตรมาส เพื่อรายงานหรือขออนุมติัดาํเนินการ

ตามสมควรเป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทั 
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(2) คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานผลการบริหารความเส่ียงของ 

แต่ละบริษัทย่อยมายงัคณะทาํงานบริหารความเส่ียงของบริษัท

เพื่อทราบถึงการแกไ้ข และการอนุมติัสาํหรับกรณีท่ีมีนยัสาํคญั 

(3) คณะทาํงานนาํเสนอรายงานการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ย

และการบริหารความเส่ียงของบริษทัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บ รรษัท ภิ บ าล แ ละ บ ริห ารค วามเส่ี ยงเพื่ อ พิ จารณ าอ นุ มัติ 

เป็นรายไตรมาส 

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงรายงาน 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อยต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ 

ทั้งน้ี กรณีท่ีเกิดความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ 

ต่อการดาํเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

บ ริ ห าร ค วามเส่ี ย งจะ นํา เส น อ เร่ือ งดังก ล่ าว ต่อ ท่ี ป ร ะชุ ม

คณ ะกรรมก ารบ ริษัทเพื่ อพิ จารณ าอ นุ มัติ ให้ผู ้ ท่ี เกี่ ยวข้อ ง

ดาํเนินการตามท่ีเหมาะสมต่อไป 

ทั้งน้ี บริษัทและบริษทัย่อยไดจ้ัดทาํแผนการบริหารความเส่ียงประจาํปี 

2559 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 

ความเส่ียงพิจารณาอนุมติัเพื่อใชป้ระกอบการบริหารความเส่ียงประจาํปี 

2559 ข อ งบ ริษัท แ ล ะ บ ริษัท ย่อ ย  ซ่ึ งค ณ ะ ก รร มก ารบ ริ ษัท ได้ใช ้

แผนการบริหารความเส่ียงดังกล่าวประกอบการพิจารณาทบทวน

วิสัยทศัน์ ภารกิจ หรือ กลยทุธ์ของบริษทัของบริษทัดว้ย 

จากการบริหารความเส่ียงในระดับบริษัทย่อยในปี 2558 บริษัท ไฟฟ้า 

นํ้ างึม 2 จาํกัด ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษัทย่อยของบริษัทได้เสนอขออนุมัติ 

เพิ่มความเส่ียงท่ีมีนัยสําคญัเกี่ยวกบัการดาํเนินงานจาํนวน 1 ความเส่ียง 

ซ่ึงจากการบริหารความเส่ียงในระดับบริษัทย่อยทาํให้บริษัททราบถึง

ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการด้านเทคนิคอย่างชัดเจน 

มากยิง่ข้ึน 

- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุม

ทั้งส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงมีสาระสาํคญัในการพิจารณาดงัน้ี 

(1) เพื่ อส รรห าบุ คคลท่ีมีความเหมาะส มเพื่ อเสน อแต่งตั้ งเป็ น

กรรมการบริษทัท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ และกรรมการบริษทัใหม่ 

และกรรมการผูจ้ดัการ  

(2) พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 และ

รางวัลประจาํปี 2557 เพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
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บ ริษัท พิ จารณ าเห็ น ชอบ เพื่ อนํา เส น อ ต่อ ท่ี ป ระชุมส ามัญ 

ผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2558 พิจารณาอนุมติั และค่าตอบแทนกรรมการ

ผู ้จัดการเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมติั โดยนาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทั

ประกอบการพิจารณากาํหนดอตัราค่าตอบแทนดว้ย 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ระชุม

เพื่อทบทวนหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ

กรรมการผูจ้ัดการ โดยเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการ

จากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะ ท่ีจําเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

ต่อการบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

  5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

โดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยในปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นํา 

แบบประเมินตนเองของกรรมการซ่ึงออกโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้เพื่อประเมินผล 

การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร

ความเส่ียงเสนอ  

   6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

    ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ได้ก ําห นดนโยบายค่าตอบแท นกรรมการ และ

กรรมการผูจ้ดัการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใสโดยสอดคลอ้ง

กบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

ท่ีเป็นประธาน หรือสมาชิกของคณ ะกรรมการชุดย่อย  

ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็น 

ผูพ้ิจารณากลั่นกรอง ซ่ึงค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

บริษัทท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั และ 

สูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณ สมบัติ 

ท่ีเหมาะสมใหอ้ยูก่บับริษทัได ้

 

    ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการ 

ให้สอดคล้องกับผลการดาํเนินงานของบริษัท 

และตามผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ัดการ 

เพื่ อ เส นอต่อ ท่ีป ระชุมคณ ะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมติัในแต่ละปี 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 9 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 131 

    ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ค่าตอบแทนผู ้บริหารไม่รวมกรรมการผู ้จัดการ

เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริหารกาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงาน

ของบริษทั และผลการประเมินการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารแต่ละคน 

   ทั้งน้ี จาํนวนค่าตอบแทนผูบ้ริหารปรากฏรายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้โครงสร้างการจัดการ-

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

   (1) การอบรมสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้

กรรมการและผู ้บริหารบริษัทอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุง 

การปฏิบัติงานของกรรมการและผู ้บริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึง

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท ทั้ งน้ี กรรมการ

บริษัททุกคนผ่านการอบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รวมถึงจัดส่งกรรมการ 

เข้า ร่วมการอบ รมสัมมน าโดยสํานักงาน  ก.ล.ต. ห รือ ตลาดหลักทรัพ ย ์

อยา่งต่อเน่ือง 

ทั้ งน้ี  บริษัทให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์พฒันาการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัจดทะเบียน   

   (2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ใหม่ โดยฝ่ายบริหาร

จัดทาํบรรยายสรุปภาพรวมธุรกิจเพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและคณะกรรมการ โดยสาํนกักรรมการผูจ้ดัการไดจ้ัด

เอกสารแนะนาํบริษทัซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลประวติัความเป็นมา  คู่มือกรรมการ

บริษทัจดทะเบียน หลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี อาํนาจหน้าท่ีของกรรมการ 

ผลการดําเนินงานยอ้นหลัง และโครงการท่ีอยู่ในแผนการพัฒนาโครงการ 

รวมถึงก ําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ  พร้อมร่วมประชุม 

เพื่อช้ีแจงและตอบขอ้ซักถามต่อกรรมการใหม่ และส่งเสริมใหก้รรมการใหม่เขา้

ร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั (IOD) ดว้ย โดยในปี 

2558 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จาํนวน 1 คน 

  8. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง  

บริษัทจัดให้มีการจัดทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) สําหรับตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง และตาํแหน่งงานในสายงานหลกั โดยพิจารณา
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จากผลการปฏิบติังาน ศกัยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ัดให้มี

การเตรียมความพร้อมสําหรับบุคคลท่ีจะทดแทน (Successor) ในการพัฒนาความรู้

ความสามารถ และทกัษะท่ีจาํเป็นตามตาํแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการ

ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารในตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

บริษัทได้กาํหนดให้มีแผนการสืบทอดตําแหน่งผู ้บริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะ

ผูบ้ริหารและตาํแหน่งในสายงานหลัก ซ่ึงเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร  

โดยแต่ละปีจะกําหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ ท่ีก ําหนด  

เพื่อพฒันาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมีศกัยภาพไดเ้ติบโตในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน

ตามลําดับขั้ น ของพ นักงาน  โดยผู ้บ ริห าร ท่ีได้รับ การกําห น ดให้ เป็ น  Successor  

นอกจากจะต้องเป็นผูมี้คุณสมบัติเพรียบพร้อมทั้ งทางด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ 

ในสายงานท่ีเหมาะสมแล้ว บุคคลดงักล่าวยงัต้องได้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีจําเป็น

เพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและต่อเน่ือง 

ทั้ งน้ี  กาํหนดระดับผู ้มีหน้าท่ีการสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร 

เป็นผูพ้ิจารณาคัดเลือก Successor ระดับกรรมการผู ้จัดการ เพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรอง และกรรมการผูจ้ดัการ

เป็ น ผู ้พิจารณ าคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู ้จัดการเพื่ อนํา เส นอต่อ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งรองกรรมการผู ้จัดการต่อไป   

และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก Successor ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ 

และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผู ้บริหารระดับกลางลงมา บริษัท 

มีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผล 

อยา่งเพียงพอ ทั้งในดา้นกระบวนการสรรหาเพื่อให้ไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมตามท่ีกาํหนด มีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม  

มีก ารกําห น ดห น้าท่ี ค วามรับ ผิ ดชอบ  การป ฏิ บัติงาน ข อ งบุ ค ลากร มาตรฐาน 

การปฏิบติังาน การพฒันาบุคลากร และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

อยา่งใกลชิ้ดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้ งและกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้ งส้ิน  

4 คณะ มีรายช่ือและรายละเอียดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติ

แต่งตั้ง นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริษทั เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ดงันั้น  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารจํานวน 5 คน ซ่ึงมีรายละเอียดผู ้ดาํรง

ตําแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ตลอดจนการเข้า ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารปรากฏในขอ้ 8.1.7 (1)  

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูก้าํหนดแนวทางและ 

ในการดาํเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามกลยทุธ์และเป้าหมายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และ

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตวั ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี

ตามท่ีก ําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ้

รายละเอียดดงัน้ี 

ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดตาม 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 

1.        คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง

เกี่ยวกบัการดาํเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและกาํหนด

นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจการบริหารต่างๆ 

ของบริษัท การกาํหนดหลักเกณฑ์ในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมติั และ/หรือ  

ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัท

ตามนโยบายท่ีกาํหนด  

2.        นาํเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณ

ประจาํปีของบริษัท การขยายกิจการ การกําหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนาํเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

3.        ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
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4.   พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการดาํเนินงาน 

ท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป แต่ไม่เกิน

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 

ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้ งน้ี  ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพยเ์กี่ยวกับ 

การทาํรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน) และรายการได้มาจําหน่ายไป 

ซ่ึงสินทรัพย ์(รายการไดม้าจาํหน่ายไป) 

5.        มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึง

อยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้

บุคคลดงักล่าว มีอาํนาจและภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  

ซ่ึงอาจยกเลิก  เพิกถอน เปลี่ ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอําน าจหรือ 

การมอบอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยการมอบอาํนาจจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น

การมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร

สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสียหรือ อาจมี 

ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท 

ท่ีเกี่ยวขอ้ง ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติ

ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์

และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกาํหนด และไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ 

6.        พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ 

เงินปันผลประจําปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั หรือเพื่อพิจารณา

กลัน่กรองนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้อนุมติั 

7.        พิจารณาอนุมติัเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัยอ่ย  

8.        พิจารณ าอนุ มัติการทํารายการระหว่างกันใดๆ  ท่ี ไม่ เข้าข่าย เป็น ผู ้มี ส่วนได้เสี ย  

ซ่ึงเป็นรายการมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํา 

กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจาก

อิทธิพ ล ระห ว่างบริษัท และบริษัท ย่อย กับ กรรมการ ผู ้บ ริหาร หรือบุ คคลท่ี มี 

ความเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนดาํเนินการในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจาํเป็นเกี่ยวเน่ืองในการทาํธุรกรรม

นั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้บุคคลใดดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวภายใตข้อบเขต

การมอบอาํนาจเป็นคร้ังคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการทาํธุรกรรม

ประเภทดังกล่าวท่ีมีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสําคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทุกไตรมาสหรือตามความประสงคข์องคณะกรรมการบริษทั 

9.        ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน  

ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 

กาํหนด โดยมีหนา้ท่ีตรวจสอบและควบคุมใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์

ของห น่ วยงาน กํากับ ดูแ ล แล ะเส น อให้คณ ะก รรมการบ ริษัท พิ จารณ าแล ะรับ ท ราบ  

ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบของบริษทั ไดแ้ก่ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ และ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 

ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทได ้พร้อมกาํหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อกาํหนดหน้าท่ี ตลอดจนคุณสมบติั การแต่งตั้ง และวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

ตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดาํรงตาํแหน่ง

เป็นกรรมการบริษัท และเม่ือครบวาระดาํรงตาํแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งให ้

ดาํรงตาํแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมีรายละเอียดผู ้ดาํรงตาํแหน่ง

ประธาน กรรมการตรวจส อบและกรรมการตรวจสอบ  ตลอดจน การเข้า ร่วมป ระชุม

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ-คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รายละเอียด ดงัน้ี 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณ ะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียด 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1.     สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2.     พิจารณาอนุมติังบการเงินรายไตรมาส และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

3.     สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ี เห มาะส มแ ละมีป ระสิ ท ธิภ าพ  และพิ จารณ าค วามเป็ น อิ ส ระ 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง 

โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบ

เกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.     สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ งสอบทาน 

ให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก ําหนดในนโยบายการควบคุม 

และกลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 

5.     พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ งเข้าร่วมประชุมกับ 

ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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6.     พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 

รวมตลอดจนรายการไดม้าจาํหน่ายไปของบริษทัและบริษทัย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน ทั้ งน้ี  เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7.     จัดทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย

ขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์

8.     ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบ 

9.     รายงานกรณีท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10.   การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

11.      กรณีพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทาํ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญั

ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงประเภทรายการหรือการกระทําท่ีต้องรายงานมีหัวข้อ

ดงัต่อไปน้ี 

11.1  รายงานท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

11.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

11.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั

ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกบัคณะกรรมการ

บริษทัและผูบ้ริหารแล้วว่าตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบกาํหนดเวลา 

ท่ีก ําหน ด ไว้ร่วมกัน  ห ากคณ ะกรรมก ารตรวจสอ บพ บ ว่ามีการเพิ ก เฉ ย 

ต่อการดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบ 

รายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ /หรือ  

ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
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 (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ในปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติ

แต่งตั้ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัท และการจัดการดา้นความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการ 

ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน  

มีหน้าท่ีกาํหนดแนวทางการบริหารและติดตามความเส่ียง ตลอดจนจดัการความเส่ียงของบริษทั

และบริษทัย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง โดยกรรมการ

บรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการดํารง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระดาํรงตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้ง

ให้ดาํรงตาํแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้าํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 

ความเส่ียง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง

ปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ-คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีรายละเอียดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีตามท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนด ดงัน้ี 

ขอบเขต อํานาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 

ความเส่ียง มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นบรรษทัภิบาล 

1.   กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานด้านการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติัให้มี 

การปฏิบติัในทุกระดบัต่อไป 

2.   กาํกบัดูแลให้การดาํเนินกิจการของบริษทัและการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายจดัการ และบุคลากรของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1. 

3.   ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติ 

หรือแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั

ของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4.   ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกาํกับดูแล 

กิจการท่ีดีของบริษทักบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นนาํ 

5.   ดูแลและส่งเสริมให้มีการดาํเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

ใหมี้ผลอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 
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6.   ให้คาํแนะนําแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะทํางานในเร่ือง 

ท่ีเกี่ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

7.   รายงานการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างสมํ่าเสมอ  

และในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคัญ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ จะตอ้งรายงาน 

ต่อคณ ะกรรมการบริษัท ทันที เพื่ อพิจารณ า รวมทั้ งให้ความเห็น ในแนวปฏิบัติ 

และขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

8.        เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง และในรายงาน

ประจาํปี โดยตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 

9.        แต่งตั้งคณะทาํงานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ดา้นบริหารความเส่ียง 

1. กาํหนดนโยบายและกรอบการดาํเนินงานงานบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงให้

คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความสาํเร็จ โดยมุ่งเนน้เพิ่มการ

ใหค้วามคาํนึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

3. พิจารณาความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทท่ีสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ดา้นการ

ลงทุน ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยั ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ 

วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ พร้อมทั้ งติดตาม

ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดาํเนินงานเพื่อลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และ

เหมาะสมกบัสภาวะการดาํเนินธุรกิจ 

4. รายงาน การกํากับผลประเมิน ความเส่ียง และการดําเนิน งานเพื่ อลดความเส่ียง 

ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็นประจาํ ในกรณีท่ีมีเร่ืองสาํคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทั

อยา่งมีนยัสาํคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

5. แต่งตั้งคณะทาํงานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งท่ีสําคัญมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การพิจารณา

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีความเป็น

ธรรม ตลอดจนมีมาตรฐานสากลเทียบเท่าใกลเ้คียงกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาด

ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร 1 ท่าน เพื่อทาํหน้าท่ี

นาํเสนอบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีในตาํแหน่งสําคัญ และนําเสนออัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ัดการ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา

อนุ มัติห รือกลั่น กรองเพื่อนําเสน อต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ทั้ งน้ี  กรรมการส รรห า 
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และกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  ตามวาระของการดํารงตําแหน่ง 

เป็นกรรมการบริษัท และเม่ือครบวาระดํารงตําแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ ง 

ให้ดาํรงตาํแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้าํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อ

โครงสร้างการจดัการ-คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตหน้าท่ีการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ดงัน้ี 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน      

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.   พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อนาํช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นหรือนาํเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

2.   พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ี เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

3.   พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

4.   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนาํเสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมติั 

5.   พิจารณาการปรับอัตราเงิน เดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติภารกิจอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย 
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 9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 การแต่งต้ังกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสม

ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 ทั้ งในด้านคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ทํางาน และไม่มีลักษณะต้องห้าม เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณากลัน่กรองเห็นชอบเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งสําหรับ

กรรมการท่ีเป็นกรณีแต่งตั้งใหม่ 

การแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น 

เป็นรายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑก์ารลงมติตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

1. ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ 

2. ผูถ้ือหุ้นจะใชสิ้ทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

3. ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้ นได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่ 

ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการ 

เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ นในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งใน

ลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น  

ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพื่อให้ไดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ง

ในคร้ังนั้น 

ทั้ งน้ี  บริษัทจะนําเสนอข้อมูลกรรมการท่ีผ่านการพิจารณาและเห็ นชอบโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัต่อผูถ้ือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ย ประวติั

การศึกษา ประวัติการทาํงาน การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ รวมถึงจํานวนคร้ัง 

ท่ีเขา้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษทั เพื่อประกอบการพิจารณาใหก้บัผูถ้ือหุน้ 

กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ     

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือผู ้มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 

ตามกฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ งดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

ส ามใน ส่ี ขอ งจําน วน ก รรมก ารท่ี ย ังเห ลื อ อ ยู่  โด ยก รร มการท่ี ได้ รับ ก ารแ ต่งตั้ งให ม่ 

จะอยูใ่นตาํแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีออกไป 

บริษทัคาํนึงถึงสิทธิ ความสําคญั การมีส่วนร่วมของผูถ้ือหุน้รายยอ่ย และการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น

อยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วน

น้อยท่ีเป็นผู ้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ  
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รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัผ่านระบบขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 ธนัวาคม 2558 

9.3.2 การแต่งต้ังกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดกฎบัตคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงระบุให้คณะกรรมการบริษัท 

มีอ ําน าจแต่งตั้ งกรรมการบ ริษัท ท่ี มี คุณ ส มบั ติต้องตามก ารเป็ น กรรมการอิส ระ ตาม 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบับท่ีไดมี้การแกไ้ข ตลอดจนขอ้บังคับของบริษัทท่ีว่าด้วย

คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด และ

จะตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในการพิจารณาคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั

จะคํานึงถึงข้อกาํหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต.  

ว่าดว้ยคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 

เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบบัท่ีไดมี้การแกไ้ข 

ตลอดจนข้อบงัคับของบริษทัท่ีว่าด้วยคุณสมบติัของคณะกรรมการ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 บริษทัมีกรรมการอิสระทั้ งส้ิน 4 คน ซ่ึงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษัท 

ทั้ งคณะ ซ่ึงมีรายละเอียดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และรายช่ือกรรมการอิสระปรากฏ 

ในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ-กรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษทั 

กบักรรมการผูจ้ัดการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อให้เกิดความชดัเจนให้ดา้นความรับผิดชอบ

ระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกับการบริหารงานประจํา ด้วยมุ่งหมายให้มี 

การถ่วงดุลอาํนาจการดาํเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

9.3.3 การแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้สนอกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระ   

ผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ

ผูจ้ัดการพร้อมทั้งกาํหนดค่าตอบแทน โดยอา้งอิงจากอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุดของ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าซ่ึงมีขนาดใกล้เคียงกันโดยจะมีการพิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการผู ้จัดการทุกปีเพื่อประกอบการเสนอกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

สาํหรับการสรรหาผูบ้ริหารในตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ัดการจะเป็นผูเ้สนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ ง ส่วนผู ้บริหารในระดับตั้ งแต่ผู ้ช่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการลงไปอยูใ่นอาํนาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผูจ้ดัการ 
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 9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เพื่อให้บริษัทในฐานะท่ีเป็นบริษัท Holding Company มีการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายและ

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานกาํกบัดูแล ตลอดจนสอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของตลาดหลักทรัพย ์และให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมแก่ผู ้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท 

จึงไดก้าํหนดนโยบายและระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การกาํกบัและควบคุมบริษทัยอ่ย โดยมีสาระสําคญั 

ดงัน้ี 

9.4.1 การกําหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

บ ริษัท ได้จัด ทําน โยบ ายการกํากับ ดูแ ล (Corporate Governance Policy : CG Policy) แล ะ 

นโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy)  

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีมุ่งกาํกบัดูแลให้บริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ เฉกเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยป์ฏบิติั และเพื่อให้การกาํกบัดูแลสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม

มากยิ่งข้ึนในบริษัทย่อย บริษัทจึงไดก้าํหนดให้บริษัทย่อยท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดทาํกฎบัตร

คณ ะกรรมการบริษัทย่อย (Subsidiaries’ Charters) เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึง Subsidiaries’ 

Charter จะมีสาระสําคัญสอดรับกับ Control Policy โดยกาํหนดให้บริษัทย่อยต่างๆ ยอมรับ

หลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนและน้อมนาํไปปฏิบติัเสมือนเป็นขอ้บงัคบับริษทัย่อยนั้นๆ ซ่ึงนโยบาย

ดงักล่าว มีสาระสาํคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การจัดส่งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกรรมการบริษัทจะเป็นผู ้คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด ํารงตําแหน่ง 

เป็นกรรมการ และ /หรือ ผู ้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

ในบริษัทย่อยนั้ นๆ บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าว

ขา้งตน้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและกาํหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษทั

เข้าไปลงทุนไดอ้ย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท ซ่ึงเป็นตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 ตลอดจน

หลกัเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้ง และมัน่ใจไดว้่านโยบายและกฎบตัรดงักล่าวจะเป็นกลไก

นําไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีครอบคลุม โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้อนัจะทาํให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท 

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(2) การกําหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทักาํหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยและบริษทั

ร่วมโดยผู ้แทนจากบริษัทให้สอดคล้องกับการนโยบายของท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของบริษทั 
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(3) การควบคุมและกําหนดทิศทางการบริหารงานและการลงุทน  

บริษัทกาํหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องแจ้งการเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  

และรายการได้มาจาํหน่ายไปท่ีมีนัยสําคญั ตลอดจนรายการอื่นท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการ 

ท่ีมีนัยสําคญัต่อการดาํเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษทัทราบ โดยก่อนเขา้ทาํรายการ

ดงักล่าวบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจากบริษทัก่อนเขา้ทาํ

รายการ เพื่อใหบ้ริษทัสามารถควบคุมและกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีแผนขยายกการลงทุน หรือเขา้ศึกษาความเป็นไป

ไดใ้นโครงการใหม่ บริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งนาํเสนอแผนการลงทุน กาํหนดเวลา

การพัฒ น าโครงก าร แล ะรายงาน ค วามคื บ ห น้ าข องขั้ น ตอ น แ ละ รายล ะเอีย ด 

แผนการลงทุน เพื่อให้บริษทัสามารถประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนการ 

ใชเ้งิน และติดตามความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีนัยสําคัญอาจเกิดข้ึน 

จากการเขา้พฒันาโครงการไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

(4) การควบคุมด้านการเงนิ 

 บริษทักาํหนดให้บริษัทย่อยและบริษทัร่วมมีหน้าท่ีนําส่งผลการดาํเนินงานรายเดือน  

และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจน

ขอ้มูลประกอบการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้กบับริษทั

พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทํางบการเงินรวม 

ห รื อร าย งาน ผ ล ป ร ะก อ บ ก ารข อ งบ ริษัท  รว มถึ งมีห น้า ท่ี จัด ทําป ระ มาณ ก าร 

ผลการดาํเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนกบัการดาํเนินงานจริง

เป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลกการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงาน 

ต่อบริษัท พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญต่อบริษัทเม่ือตรวจพบ 

หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัใหด้าํเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 ทั้ งน้ี  บ ริษัทกําหน ดให้บริษัทย่อยมีการห มุน เวียน ผู ้สอบ บัญชี (auditor rotation)  

หากผู ้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินของบริษทัมาแลว้ห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยการการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกดัสํานักงานสอบบญัชีเดียวกับ

ผูส้อบบญัชีรายเดิมกไ็ด ้

(ข)  บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียน

ผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปี

บญัชีนบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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(5) การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 กรรมการและผู ้บ ริห ารขอ งบ ริษัทย่อยต้อ งป ฏิ บัติห น้า ท่ี ด้วยความรับ ผิ ดชอ บ  

ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ  

มติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั้งกฎบตัรคณะกรรมการบริษทับริษทัย่อยนั้นๆ รวมถึงมีหน้าท่ี

เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกัน 

ของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนัยสําคัญให้แก ่

บริษทัทราบโดยครบถว้น ถูกตอ้งและภายในกาํหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษทักาํหนด  

  9.4.2 สาระสําคัญของนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแล

กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

1. นโยบายการควบคุมดา้นการบริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษัทได้แต่งตั้ งและส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจซ่ึงผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือ 

ผู ้มีอ ํานาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ของบริษทั โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1.1 ขอบเขต อ ํานาจหน้าท่ี  ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตร

คณะกรรมการบริษทัย่อย และนโยบายการควบคุมและกลไกการกาํกับดูแล

กิจการของบริษทั โดยในการพิจารณาเร่ืองท่ีสําคญัโดยผูแ้ทนของบริษทั ไดแ้ก่ 

การพิจารณาเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  การพิจารณาเข้าทํารายการได้มา 

หรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีอยู่นอกเหนืองบประมาณประจําปี 

หรือรายการท่ีไม่ใช่ธุรกิจปกติของบ ริษัทย่อย ซ่ึ งเม่ือ เข้าทํารายการแล้ว 

มีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงาน ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับ 

ความเห็นชอบหรือมติคณ ะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ้น  (แล้วแต่กรณี )  

เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนบริษทัย่อยมีมติอนุมติัเขา้ทาํรายการ ทั้งน้ี ให้พิจารณา

ดาํเนินการตามขนาดรายการท่ีคาํนวณได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศ 

การไดม้าจาํหน่ายไป  

1.2 ผูแ้ทนของบริษัทจะต้องใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

และบริษทัร่วมในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กบันโยบายการดาํเนินงานของบริษทั 

1.3 กรณี ท่ี มีการเพิ่ มทุ น ไม่ เป็ น ไป ตามสั ด ส่ วน การถื อหุ้น เดิ มขอ งผู ้ถือหุ้ น 

อันจะเป็ น ผลให้สัดส่ วนก ารถือหุ้น ทั้ งท างตรงและท างอ้อมของบริษัท 

ในบริษทัยอ่ยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้
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ของบริษัทย่อยนั้ น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้ งทางตรง 

และทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50  

ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทย่อยนั้ น หรือการดําเนินการอื่นใด 

อนัเป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ย

ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย 

ห รือ เป็ น ผลให้สั ดส่ วน ก ารถือหุ้ น ของบ ริษัท  ทั้ งท างตรงและท างอ้อ ม 

ใน บ ริ ษัท ย่อ ย ไ ม่ว่ าใน ท อ ด ใ ด ๆ  ล ด ล งเห ลื อ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  50 ข อ ง 

ทุน จดท ะเบี ยน ชําระแล้วข องบ ริษัทย่อยการเข้าทํารายการอื่น ใดท่ี มิใ ช่ 

รายการธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย หรือ การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เม่ือคาํนวณ

ขน าด ขอ งกิ จการบ ริษัท ย่อย ท่ี เลิก นั้ น เป รียบ เที ยบ กับ ขน าดข องบ ริษัท  

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศการได้มาจําหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ ์

ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

1.4 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งของ กรรมการ 

และผู ้บริหารดังกล่าวมีหน้าท่ีแจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึง

ความสัมพันธ์ และการทาํธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด 

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทาํรายการท่ีอาจก่อให้เกิด 

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณ ะกรรมการ 

บริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัทราบ 

1.5 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว

ใชข้้อมูลภายในของบริษัท และของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้ งท่ีไดม้าจาก 

การกระทาํตามหน้าท่ีหรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสําคัญ 

ต่อบริษัท บริษัทย่อยห รือบริษัท ร่วม เพื่อประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู ้อื่น  

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็าม 

2. นโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เพื่อให้บริษทัสามารถควบคุมนโยบายดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดอ้ย่างแทจ้ริง  

บริษัท จึงได้ก ําห น ดก ลไก การกํากับ ดู แลด้าน การเงิน ขอ งบ ริษัท ย่อยแล ะบ ริษัท ร่ว ม 

ผ่านนโยบายและกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนําส่งผลการดาํเนินงานรายเดือน และงบการเงิน 

ฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูลประกอบการจัดทาํ 

งบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให ้

บ ริ ษัท ใช้ข้อ มูล ดังก ล่ าว เพื่ อ ป ร ะก อ บ ก ารจัด ทํางบ ก าร เงิน รว มห รือ ร าย งาน 

ผลประกอบการของบริษทัประจาํไตรมาสหรือประจาํปีแลว้แต่กรณี 
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2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดทํางบประมาณ การผลการดําเนินงาน และ 

สรุปเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึง

ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและ 

บริษทัร่วมมีหนา้ท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ 

หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัใหด้าํเนินการตรวจสอบและรายงาน 

2.3 บริษทัยอ่ยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

ตลอดจน การเข้า ร่วมลงทุ น กับ ผู ้ป ระกอบ การรายอื่น ๆ ต่อบ ริษัท ผ่าน รายงาน 

ผลการดาํเนินงานประจาํเดือน และบริษทัมีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขา้ช้ีแจงหรือนาํส่ง

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าว ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด

ทนัที และบริษทัยอ่ยตอ้งนาํส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเกี่ยวดว้ยการดาํเนินงานใหก้บับริษทั 

เม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้อื่นในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (Shareholders’ agreement)1  

เน่ืองจากบริษัทเข้าซ้ือหุ้นบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี  จ ํากัด (SEAN) บริษัท บางปะอิน  

โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) และบริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC) จากบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

ดังนั้ น  บริษัทจึงรับมาซ่ึงสิทธิ หน้าท่ี  และภาระผูกพันของบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน )  

ท่ีมีต่อผูถ้ือหุน้ 

1. บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

เร่ือง รายละเอียด 

ขอ้ตกลงการบริหารท่ีสําคญั  คณะกรรมการของ SEAN ประกอบด้วยกรรมการจาํนวนไม่เกิน 

11 ท่าน โดยในสัญญาได้กาํหนดเง่ือนไขและสิทธิในการเสนอช่ือ

กรรมการของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม 

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) จะเป็นผูมี้ส่วนร่วมหลกั 

ในการบริหารและจดัการใน SEAN เช่น 

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน

ตอ้งเป็นกรรมการตวัแทนจาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด 

(มหาชน) 

- องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจาก 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และ 

- บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) เป็นผูมี้สิทธิแต่งตั้ ง

ป ระธ าน ก รรม การ กรรม การผู ้จ ัด การ แล ะป ระธ าน

กรรมการบริหาร เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามมีการกําหนดเปิดช่องให้โอนสิทธิดังกล่าวให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ ท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูก้ ําหนด

ทั้งหมด (แลว้แต่กรณี) 
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เร่ือง รายละเอียด 

ขอ้จาํกดัในการโอนหุน้  ผูถื้อหุ้นคนใดท่ีประสงคจ์ะโอนหุ้นตอ้งดําเนินการเสนอขายหุ้น

ดงักล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผูถื้อหุน้อ่ืนๆก่อนตามอตัราส่วนจาํนวน

หุน้ท่ีผูถื้อหุ้นนั้นๆ ถืออยูใ่นบริษทัในขณะนั้น เวน้แต่เป็นการโอน

หุ้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

บรรดาผูถื้อหุ้นอ่ืนๆทั้งหมดของบริษทั หรือเป็นการโอนหุ้นใหแ้ก่

บริษทัย่อยใดๆของผูถื้อหุ้นรายนั้นซ่ึงถือหุ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ของหุ้นในบริษัทย่อยนั้ นๆ หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัท

ภายใตก้ารควบคุมของบริษทัผูถื้อหุ้นโดยท่ีผูรั้บโอนหุน้จะตอ้งลง

นามในสัญญารับมอบสิทธิ (Accession Agreement) เพ่ือยอมรับ

ผูกพันตามสิทธิและหน้าท่ีของผู ้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะโอนหุ้น

ดงักล่าวภายใตส้ัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ 

 ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีได้รับหนังสือแจง้

จากผู ้ถือหุ้นรายอ่ืน ผู ้ถือหุ้นรายอ่ืนนั้ นสามารถเลือกใช้สิทธิ  

(Call Option) คือ  

1) ซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นท่ีทําผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ 

2) ยกเลิกสัญญา 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายอ่ืนเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้น

ท่ีทําผิดสัญญากาํหนดให้ราคารับซ้ือมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 70 

ของราคายติุธรรมท่ีประมาณการโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) จะต้องถือหุ้นใน SEAN 

อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึงวนัครบรอบ 1 ปีของ COD และจะตอ้ง

ถือหุน้ใน SEAN อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 จนถึงปีท่ี 5 ของ COD 

การส้ินสุดของสัญญา สัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น SEAN ฉบบัน้ีจะส้ินสุด เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด

ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน 

 การได้ม าห รือ การค วบ รวม กับ ธุ รกิจ อ่ืน แล ะทําใ ห้  SEAN            

ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคล 

 การตกลงร่วมกนัของคูส่ัญญาทุกฝ่าย 

 การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาท่ีไม่ได้กระทําผิดสัญญา ในกรณี 

ท่ีมีคู่สัญญารายใดรายหน่ึงกระทาํผิดสัญญาและไม่สามารถแกไ้ข

ขอ้ท่ีผิดสัญญาได้ภายใน 30 วนัหลังจากได้รับการแจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากคูส่ัญญาท่ีไม่ไดก้ระทาํผิดสัญญา 

 วนัครบกาํหนด 5 ปีภายหลงัจาก COD 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ ขอ้ท่ี 9 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 148 

2. บริษทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) 

เร่ือง รายละเอียด 

ขอ้ตกลงการบริหารท่ีสําคญั -      คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญา   

มีสิทธิท่ีจะแต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 

บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จํากัด )มหาชน(  3 คน  บริษัท โกลบอล 

เพาเวอร์ ซิน เนอร์ยี่  จํากัด (มหาชน) 1 คน และ บริษัท ท่ีดิน 

บางปะอิน จาํกดั 1 คน 

- เร่ืองดังต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงตอ้งมี

คะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 3 ใน 4 ของหุ้นทั้ งหมดในท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด 

(มหาชน) และ บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จํากัด )มหาชน(  เข ้าร่วม

ประชุม 

1.  การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ช่ือบริษทั 

2.  การเพ่ิมหรือลดทุน 

3.  การเลิกบริษัท (ยกเวน้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ

เป็นไปตามสัญญาน้ี) การยื่นขอลม้ละลาย 

4.  การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษทั 

5.  การออกหุน้ใหม่ท่ีไม่ไดช้าํระคา่หุน้ดว้ยเงิน 

6.     การลงทุนหรือการก่อหน้ีท่ีมูลค่าเกินกวา่อาํนาจของ

คณะกรรมการ 

เร่ืองพิเศษ เร่ืองท่ีกาํหนดไวเ้ป็นพิเศษดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่ง

นอ้ยร้อยละ 75 ของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ทั้งน้ี ในกรณีก่อนวนัเร่ิมดําเนินการของโครงการจะตอ้งไดรั้บคะแนน

เสียงเห็นชอบจากกรรมการท่ีแต่งตั้งโดย บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด 

)มหาชน(  และ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน)  

1. การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ช่ือบริษทั 

2. การแก้ไขห รือ เลิกสั ญ ญ าเก่ีย วกับ ก ารพัฒ น าโค รงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น 

(“โครงการดงักล่าว”) 

3. การลงทุนในโครงการใหม่  จดัซ้ือทรัพยสิ์น หรือการก่อภาระ

หรือหน้ีใดๆ ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ยี่สิบลา้น (20,000,000) บาท แต่

ไม่เกินหน่ึงร้อยลา้น (100,000,000) บาท 

4. การก่อตั้ง หรือปิดบริษทัยอ่ยใดๆไม่วา่บริษทัจะเป็นเจา้ของ

ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ตาม 

5. การควบรวม ผนวก หรือรวมกิจการของบริษทั 

6. การเลิก การชาํระบญัชี หรือการปิดกิจการของบริษทั เวน้แต่

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้หรือกรณีท่ีมีการยื่นคาํร้องโดย

สมคัรใจในนามของบริษทัเพ่ือขอลม้ละลาย 
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เร่ือง รายละเอียด 

7. การอนุมติังบประมาณประจาํปีของบริษทั และการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงเร่ืองดงักล่าว 

8. การก่อหลกัประกนัเหนือทรัพยสิ์นใดๆของบริษทั 

9. การดาํเนินการ หรือยติุขอ้เรียกร้อง การฟ้องร้องดําเนินคดี 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาทางตุลา

การ หรือทางปกครองอ่ืนใด ซ่ึงมีทุนทรัพยเ์กินมูลคา่เทียบเท่า

หน่ึงร้อยลา้น (100,000,000) บาท และ 

10. การอนุมติัการเพ่ิมเงินทุนในโครงการดงักล่าว ซ่ึงเกินกว่า

งบประมาณตน้ทุนเดิมท่ีกาํหนดไวส้ําหรับโครงการดงักล่าว 

11. การเพ่ิม หรือลดทุนจดทะเบียน 

12. การจดัสรรหุน้ใหม่ใหเ้สมือนหน่ึงว่าไดใ้ชเ้ต็มคา่แลว้ หรือได้

ใชแ้ต่บางส่วนแลว้ตวัอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากตวัเงิน และ 

13. การลงทุน หรือการก่อหน้ีใดๆ ท่ีมีมูลคา่เกินกว่าอาํนาจของ

คณะกรรมการบริษทั 

การโอนหุน้ ภายใตข้อ้ยกเวน้ท่ีกาํหนดในสัญญาน้ี คู่สัญญาจะโอนหุน้ จาํหน่ายจ่าย

โอนหุ้น จาํนําหุ้น หรือ ก่อภาระผูกพนัเหนือหุ้นของบริษทั โดยไม่ได้

รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคูส่ัญญาไม่ได ้  

หากผูถื้อหุ้นอ่ืนไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะโอน

หุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญาก่อน (คู่สัญญา

ดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน ) หากคู่สัญญาไม่ซ้ือหุ้นในเวลาท่ีกาํหนด 

คูส่ัญญาท่ีประสงคจ์ะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอ่ืนได้โดยตอ้ง

มีเง่ือนไขและราคาการขายท่ีไม่ เป็นประโยชน์กว่าท่ีเสนอให้แก่

คูส่ัญญา  

การผิดสัญญา หากคูส่ัญญารายใดรายหน่ึงผิดสัญญาในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัและไม่

เยียวยาการผิดสัญญานั้ นภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแจ้ง

จากคู่สัญญาท่ีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาท่ีไม่ได้เป็นฝ่ายผิด

สัญญามีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัท่ีถือโดยคู่สัญญาท่ีผิดสัญญาหรือ

เลิกสัญญาน้ี  

หากคูส่ัญญาท่ีไม่ไดก้ระทาํผิดสัญญาเพียงรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย 

(แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น คู่สัญญาท่ีใช้สิทธิดังกล่าวมี

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นทั้งหมดของคู่สัญญาท่ีกระทาํผิดสัญญาตามสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทั 

หมายเหตุ :     1บริษัท ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั และ บริษัท บางเขนชัย จาํกดั ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นอ่ืนในการบริหารจดัการ 

(Shareholders’ Agreement)   
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 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในท่ีเคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู ้ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

ทุกภาคส่วนอยา่งเท่าเทียม บริษทัไดมี้การดูแลการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. แนวทางในการเกบ็รักษาและเปิดเผยขอ้มูลภายใน 

บริษัทได้กาํหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้ร่ัวไหลออกสู่

บุคคลภายนอกตามความสําคัญ และการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษทัต้องอยู่ภายใน 

กรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้ น สําหรับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

บุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ  ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั้นดว้ย  

บริษทัมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

ของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจ

และมีความชดัเจนเพยีงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูถ้ือหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

ทั้งน้ี บริษทัมีหน่วยงานกลางทาํหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธารณชน ไดแ้ก่ นักลงทุนสัมพนัธ์ 

และบริษทักาํหนดใหก้ารร่ัวไหลของขอ้มูลเป็นหน่ึงในปัจจัยความเส่ียงของบริษทัท่ีบรรจุไวใ้น

แผนการบริหารความเส่ียงของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลร่ัวไหล 

อยา่งรัดกุมดว้ย 

2. แนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมีมาตรการกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ัง 

ท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยต่์อสํานักงาน ก.ล.ต. ทันทีท่ีมีการทาํรายการ เพื่อดาํเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกตอ้งครบถว้น อีกทั้ ง

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแจ้งใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลางดทาํการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราว

ไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกนัของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการลงโทษผูใ้ชข้อ้มูลภายในของบริษทัอยา่งไม่ถูกตอ้ง

และไม่ไดรั้บอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษทัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทั 

ทั้ งน้ี บริษทัแจ้งให้กรรมการและผู ้บริหารงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลังจากเปิดเผยงบการเงินแลว้ 1 วนั ของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็น

อีเมลลเ์พื่อความสะดวกรวดเร็วท่ีกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบไดอ้ยา่งแน่นอน 
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

หน่วย : บาท 

รายการ ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี1 คา่สอบบญัชี 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 900,000.00 

2 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 172,000.00 

3 บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 851,000.00 

4 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั นางสาววราพร ประภาศิริกลุ 600,000.00 

5 บริษทั บางเขนชยั จาํกดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 480,000.00 

รวมคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 3,003,000.00 

หมายเหต ุ:   1ผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 บริษทักาํหนดนโยบายจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทุก 5 ปี  

9.6.2 ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

หน่วย : บาท 

รายการ ช่ือบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของ 

งานบริการอ่ืน 
ผูใ้หบ้ริการ 

คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

คา่ตอบแทน

ท่ีจ่ายแลว้ 

คา่ตอบแทน 

ท่ีตอ้งจ่าย 

ในอนาคต 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์  

จาํกดั (มหาชน) 

การให้คาํปรึกษา 

ดา้นบญัชี 

บริษทั สํานักงาน  

อีวาย จาํกดั 

- - 

2 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย  

เอนเนอร์จี จาํกดั 

การให้คาํปรึกษา 

ดา้นบญัชี 

บริษทั สํานักงาน  

อีวาย จาํกดั 

- - 

3 บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 

จาํกดั 

การให้คาํปรึกษา 

ดา้นบญัชี 

 

บริษทั สํานักงาน  

อีวาย จาํกดั 

- - 

4 บริษทั บางปะอิน  

โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

รับรองแบบขอ

ใชสิ้ทธิ BOI 

รายงานการสอบ

บญัชีเพ่ิมเติม

ใหก้บั บริษทั 

GPSC 

บริษทั สํานักงาน    

อีวาย จาํกดั 

บริษทั สํานักงาน   

อีวาย จาํกดั 

- 

 

80,000.00 

70,000.00 

 

80,000.00 
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รายการ ช่ือบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของ 

งานบริการอ่ืน 
ผูใ้หบ้ริการ 

คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

คา่ตอบแทน

ท่ีจ่ายแลว้ 

คา่ตอบแทน 

ท่ีตอ้งจ่าย 

ในอนาคต 

5 บริษทั บางเขนชยั จาํกดั รับรองแบบขอ

ใชสิ้ทธิ BOI 
- 

- 70,000.00 

รวมคา่ตอบแทนสําหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 80,000.00 220,000.00 

 9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

บริษัทได้ก ําหนดให้กรรมการและผู ้บริหารต้องจัดทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ์

ของกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร

นั้ นๆ ทุกคร้ังท่ี มีการซ้ือ ขาย โอน หลักท รัพย์บ ริษัทต่อบ ริษัท เพื่ อด ํา เนินการเปิ ดเผยต่อ 

ตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑ์แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์        

พ.ศ. 2535 และฉบับท่ีแก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ.12/2552 เร่ือง การจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์

ของกรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้สอบบัญชี ทั้ งน้ี  ในปี 2558 กรรมการและผู ้บริหารได้รายงาน 

การถือหลักทรัพยบ์ริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซ่ึงได้ดาํเนินการ

เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและ

เปลี่ยนแปลงการถือครองใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสมํ่าเสมอทุกไตรมาสดว้ย 

โดยท่ีผ่านมาตั้งแต่บริษทัดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์การถือครองและ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัโดยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร รายละเอียด1 ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

สถานะ 

การถือครอง 

จาํนวนหุน้  

ณ วนัทาํรายการ 

(หุน้) 

จาํนวนหุน้ 

ภายหลงัทาํรายการ  

เพ่ิม /(ลด) (หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้

ในบริษทั/ 

วนัท่ีทาํรายการ 

ดร. ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั 

(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร ซ้ือ 1,000,000 

 

1,000,000 

1,000,000 

 

2,000,000 

0.0136 

(15 พฤษภาคม 2558) 

0.0271 

(4 ธันวาคม 2558) 

นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

เพิ่มทุนตามสดัส่วน 1,000,0002 1,340,0002 0.0182 

(29 พฤษภาคม 2558) 

นายณรงค ์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทั 

ภิบาลและบริหารความเส่ียง 

- - - - 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 

สถานะ 

การถือครอง 

จาํนวนหุน้  

ณ วนัทาํรายการ 

(หุน้) 

จาํนวนหุน้ 

ภายหลงัทาํรายการ  

เพ่ิม /(ลด) (หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้

ในบริษทั/ 

วนัท่ีทาํรายการ 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ) 

ซ้ือ 

 

เพิ่มทุนตามสดัส่วน 

400 

 

680 

2,0003 

 

2,6803 

0.0000 

(19 มีนาคม 2558) 

0.0000 

(29 พฤษภาคม 2558) 

นายสุพงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบริษทั - - - - 

นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ ์ กรรมการบริษทั - - - - 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการบริษทั 

(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการบริษทั - - - - 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั - - - - 

นายอลัวิน  จี กรรมการบริษทั 

 

- - - - 

นายธนวฒัน ์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั  

และกรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - 

นายอาสา อรรถยุกติ4 รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

นางสาวปิยนุช มริตตนะพร ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

- - - - 

หมายเหต ุ: 1  รวมการถือหลกัทรัพยโ์ดยคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

                       2 กอ่นปี 2558 นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ถือหุ้นบริษทัจาํนวน 200,000 หุ้น ซ่ึงมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติ

ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  

(Right Offering) 

   3 ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ซ้ือหุ้นบริษัทจาํนวน 400 หุ้น เม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2558 ซ่ึงมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2558 

อนุมตัิลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น 

  4 ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2558 

ในรอบปี 2558 ไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผู ้บริหารการกระทาํผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม  

รวมถึงไม่มีกรณีท่ีกรรมการลาออกจากตาํแหน่งเน่ืองจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ดว้ยความ “มุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีและเป็นธรรมควบคู่ไปพร้อมกบัการสร้างคุณภาพ

ชีวิตท่ี ดีให้แก่ชุมชน  สังคม และการดูแลส่ิงแวดล้อม”  ทั้ งน้ี  การดูแลชุมชน  สั งคมและส่ิงแวดล้อม 

หมายรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อมรอบๆโครงการโรงไฟฟ้าท่ีบริษัท

ดาํเนินการ โดยมีกลยทุธ์หลกัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพฒันาธุรกิจใหย้ ัง่ยนื อนัประกอบไปดว้ย 

- ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

- พฒันาธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหส้ังคมและธุรกิจอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

โดยมีแนวทางปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลดุงัน้ี 

การจดัการทรัพยากรภายในโครงการโรงไฟฟ้า 

บริษทัตระหนกัว่าการผลิตไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียง  จึงไดน้าํระบบการจัดการ 

ตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2008 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) เข้ามาใช้ในระบบการผลิต  

พ ร้อ มทั้ งเลื อกใช้เท คโน โลยี ท่ี มีป ระสิ ท ธิภาพ สู งและเป็ น มิตรกับ ส่ิ งแวด ล้อม  เพื่ อให้ ความมั่น ใจ 

กบัผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนไดว้่าโครงการโรงไฟฟ้ามีความปลอดภยัในการทาํงานและพร้อมดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบใหมี้คุณภาพท่ีดี 

การจดัการทรัพยากรภายในสาํนกังาน 

เพื่อใหก้ารใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นไปอยา่งคุม้ค่า บริษทัจึงมุ่งเนน้การสร้างจิตสํานึกของพนกังานใหต้ระหนัก

ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า การปร้ินเอกสารเท่าท่ีจําเป็นร่วมกัน

ประหยัดนํ้ าและไฟฟ้าโดยปิดไฟเม่ือไม่ใช้งาน รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เป็นมิตร 

กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วยอนุรักษพ์ลงังาน 

การดูแลชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมโดยรอบของโครงการอย่างย ัง่ยืน ด้วยการ

สนับสนุนชุมชนรอบๆ โครงการให้มีส่วนร่วมในการประเมินความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างสังคม 

บนฐานผลประโยชนร่์วมกนัในฐานะสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกนั  

ทั้ งน้ีบริษัทย ังได้ด ํา เนิ นการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทาง 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 8 ขอ้ ดงัน้ี 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยการคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งหลกัทุกภาคส่วน เช่น พนัธมิตร 

บุคลากร ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อมรอบๆโครงการโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทดาํเนินการ รวมถึงได้ค ํานึงถึง 

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในส่วนอื่นๆท่ีมิไดเ้ป็นผูเ้กี่ยวขอ้งหลกักบัทางบริษทั โดยวิเคราะห์กลุ่มผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งจากกลุ่ม 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทัและอาจมีผลต่อการปฏิบติัการใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 
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พันธมิตร หมายถึง นักลงทุน คู่คา้ เจ้าหน้ี บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนท่ีดีและเป็นธรรมโดยดาํเนินธุรกิจ 

เพื่อการเติบโตอย่างย ั่งยืน และเพื่อส ร้างมูลค่าใน ระยะยาวพ ร้อมกับให้ผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง  

บริษทัไดก้าํหนดเร่ืองผลตอบแทนอย่างชดัเจน และส่ือสารใหพ้นัธมิตรไดรั้บทราบก่อนท่ีบริษทัจะไดก้ระทาํการ 

ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมถึงมุ่งมัน่ในหลกับรรษทัภิบาลท่ีดีโดยดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกักาํกับดูแลกิจการท่ีดี  

ยึดจรรยาบรรณธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม  

พร้อมทั้ งให้โอกาสพนัธมิตรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษัท 

ได้กาํหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลบรรษัทภิบาลเป็นประจาํ พร้อมทั้ งปรับปรุง แกไ้ขให้เหมาะสม 

กบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเ่สมอ  

การเลือกคู่คา้ก็เป็นส่ิงสาํคญั โดยบริษทัมีนโยบายในการเลือกคู่คา้ท่ีดาํเนินการถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผู ้อื่น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และตอ้งมีมาตรการและแนวปฏิบติัในเร่ืองของการส่งเสริม 

การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บุคลากร หมายถึง พนักงานท่ีทํางานให้กับบริษัทซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีสําคัญท่ีสุด บริษัทจึงให้ความสําคัญ 

กับพนักงานด้วยการดูแลสวัสดิการต่างๆ ความปลอดภัยในการทาํงาน การให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  พัฒนาความรู้/ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ใหเ้หมาะสมแก่การทาํงานปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม  

ชุมชน  สังคม หมายถึง กลุ่มประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบๆ หรือใกล้เคียงโครงการไฟฟ้าต่างๆท่ีบริษัท 

เขา้ลงทุน การดาํเนินการอยู่ ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและสังคม บริษทัใหค้วามสําคญัในการร่วม

พฒันา สนบัสนุน และดูแลชุมชน สังคม รวมถึงยงัสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเพื่อพฒันา

ชุมชนใกลเ้คียงกบัธุรกิจและเป็นการสร้างจิตสาํนึก จิตอาสา และเนน้การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและพนกังาน

ดว้ยการทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ

ดาํเนินการของบริษทั 

ส่ิงแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมในสถานท่ีทาํงานท่ีเหมาะสม และรวมถึงส่ิงแวดล้อม สังคม ชุมชน 

ท่ีอยูร่อบๆโครงการโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัดาํเนินการ บริษทัมุ่งมัน่แสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยการเลือก

ลงทุนในธุรกิจท่ี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นห ลัก  รวมถึงย ังสนับสนุนกิจกรรม 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจ  Holding Company ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะส่งผลกระทบเสียหาย 

ต่อการดําเนินงาน และความเช่ือมั่นในบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้ น บริษัทและบริษัทย่อย จึงเล็งเห็นถึง

ความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนท่ีดี มัน่คง 

และเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุน้ และคาํนึงถึงประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอย่างแทจ้ริง บริษทัจึงไดก้าํหนด

มาตรการดาํเนินการเพือ่ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
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1.   การกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัให้ความสําคญักบัการกลไกการควบคุมการบริหารงานของบริษทัและบริษทัย่อยให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์กฎหมายและมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็นสากล บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy) และนโยบายการควบคุมและกลไก 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control Policy) เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมเผยแพร่นโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั (รายละเอียดปรากฏตามขอ้ท่ี 9 การกาํกบัดูแลกิจการ)  

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงนโยบายดงักล่าว

ไดก้าํหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี การเขา้ถึง การใช ้และเปิดเผยขอ้มูลภายในของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายการเขา้ทาํธุรกรรมกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ

การใช้ประโยชน์โดยมิชอบจากขอ้มูลภายในของบริษัททั้ งทางตรงและทางอ้อม นอกจากน้ีบริษัท 

ไดก้าํหนดขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนักงานของบริษทั รวมตลอดถึงมาตรการทั้ งทางวินัยและทางกฎหมายกรณีตรวจพบพิรุธหรือ

ไดรั้บเบาะแสการกระทาํทุจริตหรือคอร์รัปชัน่  

2.    การจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดาํเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดบัหน่วยงาน 

ของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อทบทวนและตรวจสอบกระบวนการทาํงานและกาํหนดมาตรการจดัการ

กรณีตรวจพบการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ในบริษทัและบริษทัย่อยทุกบริษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเม่ือตรวจพบหรือไดรั้บแจ้งเบาะแสหรือขอ้ควรสงสัย เพื่อใหส้ามารถแน่ใจไดว้่าทุกขั้นตอน 

การดาํเนินงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได ้และสอดคล้องตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ของบริษทัจดทะเบียนอยา่งครบถว้น โดยมีมาตรการลงโทษบุคลากรผูก้ระทาํทุจริตคอร์รัปชัน่ตามลาํดบั

ขั้นตอน กล่าวคือ สาํนักตรวจสอบภายในดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเม่ือตรวจพบหรือไดรั้บแจ้ง

เบาะแส และหากพบว่ามีการกระทาํความผิดจริงจะนาํเสนอผลการตรวจสอบต่อสายงานทรัพยากรบุคคล 

และกรรมการผูจ้ัดการ พร้อมจัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาขอ้สรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบ 

องค์คณะพิจารณาร่วม และเม่ือตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะดาํเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากร

ดงักล่าว ได้แก่ การตักเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การเลิกจ้าง ตลอดจนการดาํเนินการทางกฎหมาย 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  

3.   การกาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสและมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

บริษัทเปิดช่องทางการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

การกระทาํผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการกระทาํทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล 

ในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้ งจากพนักงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ  

ผ่ าน เว็ บไซ ต์ ของบริ ษั ท ท่ี  www.ckpower.co.th/th/ir ห รื อ directors@ckpower.co.th ห รื อir@ckpower.co.th  

โดยบริษัทมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลผู ้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซ่ึ งบริษัทจะเข้าแก้ไข 
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และบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วน

ท่ีสุด 

4.   การกาํหนดนโยบายป้องกนัการทุจริตจากภายนอกองคก์ร 

บริษัทส่ือสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานน้อมนํานโยบายการการกาํกับดูแลไปใช้กับการติดต่อ

ประสานงานกับคู่ค้าและบุคคลภายนอก เพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลักดันให้คู่ค้า 

หรือบุคคลภายนอกท่ีติดต่อกบับริษทัและบริษทัย่อยปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยกาํหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกบัพนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาํทุจริตคอร์รัปชั่น 

และยกเลิกการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้หรือบุคคลภายนอกดงักล่าวอยา่งเดด็ขาด 

5.   การกาํหนดความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ในแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

บริษัทกาํหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน่ึงในปัจจัยความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียง 

ของบริษัทเพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวัง 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากขั้นตอนการดาํเนินงาน โดยคณะทาํงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

และบริษัทย่อยจะทาํการประเมินความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงขอบริษัททุกไตรมาส  

และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณา รวมถึงนาํเสนอ

ประเด็น ท่ี น่ าส น ใจและค วรเฝ้ าระวังติดตามอ ย่างใกล้ชิด ห ากตรวจพ บ ค วามเป ลี่ ยน แป ล ง 

หรือข้อควรพิจารณาท่ีมีนัยสําคญั ซ่ึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงจะนําเสนอ

รายงานการพิจารณาประเมินความเส่ียงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

ทั้ งน้ี  คณ ะกรรมการบริษัท ใน ฐาน ะผู ้ก ําห นดทิศทางการดําเนิ นงานของกลุ่มบริษัทรับทราบ 

และตระหนักว่ามีหน้า ท่ี ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงไม่สนับสนุน 

และต่อต้านปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ พร้อมกําหนดให้มีการทบทวนบทบาท 

และความเหมาะสมของนโยบายด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อติดตามผลการประเมิน 

รวมทั้ งปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างสมํ่ าเสมอทุกปี เพื่อความชัดเจน 

และบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ี บริษทัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาและร่วมหารือกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจ

ถึงบทบาทและความเหมาะสมในการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อไป  

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัสนับสนุนให้พนักงานใชสิ้ทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดงักล่าวจะตอ้งไม่

ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่นทั้งทางวาจาและการกระทาํ โดยให้คุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ป็นพื้นฐาน รวมถึงเคารพ 

และยอมรับความแตกต่างทางความคิด ซ่ึงพนกังานทุกคนยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออก 

โดยไม่กระทบต่อกฎหมายและการดําเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากน้ีบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงาน 
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ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่นแม้จะเป็นการนํามาใชใ้นการทาํงานของบริษัท โดยหากพบการละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญาสามารถร้องเรียนไดท่ี้ www.ckpower.co.th/th/ir หรือ directors@ckpower.co.th หรือir@ckpower.co.th 

การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม 

บุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุด บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการสรรหาและพัฒนาบุคลากร 

ให้มีคุณภาพทั้ งด้านศักยภาพและทักษะ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถรวมถึง 

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รและสังคม 

การสรรหาและว่าจา้งบุคลากร   

บริษทัสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติั ประสบการณ์ และความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน รวมถึง

พิจารณา จรรยาบรรณและทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม สอดคล้องตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี  

บริษทัยงัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัในการจดัจา้งแรงงานโดยใหป้ฏิบติัตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

การพฒันาบุคลากร   

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการอบรมท่ีเกี่ยวกบัหน้าท่ี 

งานโดยตรงและการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในดา้นอื่นๆ รวมถึงใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ 

และความเป็นทีมเพื่อใหบุ้คลากรเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการทาํงาน   

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์   

บริษทัมีระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งและเป็นไปตาม 

การพิจารณาความสามารถและผลการปฏิบติังานของพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม อีกทั้งยงัมุ่งเน้น

สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสกา้วหน้าในสายงาน นอกจากนั้นยงัมีระบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ  

แก่พนักงานในระดบัท่ีแข่งขันไดก้ับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั อาทิเช่น กองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ สวสัดิการ 

ค่ารักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพประจาํปี  และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ 

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทาํงานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน  

นอกจากน้ีบริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งบริษทัยงัไดร้ณรงคส์ร้างจิตสํานึก 

ให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลกับรรษัทภิบาล โดยเน้นใหส้ามารถนําไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

ในชีวิตประจาํวนัได ้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

เน่ืองด้วยไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้ นฐานใน การดําเนินชีวิต การผลิตไฟฟ้าจากพ ลังงานสะอาดท่ีมีราคาถูก 

และย ัง่ยนื จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค แมว้่าบริษทัจะไม่มีผูบ้ริโภคโดยตรง เน่ืองจากบริษทัประกอบ

ธุรกิจ Holding Company ถือหุ้นในบริษัทต่างๆซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  

แต่ทุกการลงทุนของบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีทุกภาคส่วนจะไดรั้บเป็นหลกั 

mailto:ir@ckpower.co.th
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การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยให้ความสําคญักบัส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ก่อนเขา้ลงทุน 

ในโครงการโดยจะพิจารณาถงึผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการแต่ละโครงการโดยตอ้งมัน่ใจว่าโครงการ

นั้ นๆ มีการจัดทําการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (SIA, EIA) ตามกฎหมายท่ีครอบคลุม 

และเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงตอ้งสามารถบริหารจัดการให้มีผลกระทบน้อยกว่าผลประโยชน์ท่ีมีต่อชุมชน 

สังคม และประเทศ เม่ือโครงการดาํเนินการแล้ว บริษัทโดยตัวแทนคณะกรรมการในบริษัทย่อยซ่ึงเป็น

ผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้าต่างๆท่ีบริษทัลงทุนดูแลใหโ้รงไฟฟ้าต่างๆปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการท่ีบริหาร

จดัการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองอีกดว้ย 

ดว้ยความยึดมัน่ในพนัธกิจซ่ึงให้ความสําคญักบัส่ิงแวดลอ้ม ทุกโครงการท่ีบริษทัเขา้ลงทุน ลว้นเป็นโครงการ

โรงไฟฟ้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมุ่งเน้นลงทุนใน

โครงการพลงังานไฟฟ้าสะอาด พลงังานหมุนเวียน ท่ีสร้างมลภาวะน้อย สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยและ

ใช้ทรัพยากรในขั้นตอนการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังนํ้ า  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration เป็นตน้ 

ภายในแต่ละโรงไฟฟ้า บริษัทย่อยมีระบบการจัดการ และระบบดูแลความปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดล้อม 

ตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2008 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) โดยในปีน้ีไม่ปรากฎอุบัติเหตุ 

และการบาดเจ็บจากการทาํงานเกิน  3 วัน อุบัติเหตุสารเคมีหกร่ัวไหลกระทบส่ิงแวดล้อม ข้อร้องเรียน 

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยั บริษทัยอ่ยไดมี้กิจกรรม

สัปดาห์ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยในสัปดาห์นั้น จะมีการซ้อมแผนไฟไหมแ้ละอพยพ 

หนีไฟ ซ้อมแผนระงบัเหตุก๊าซไวไฟร่ัวไหล สารเคมีและนํ้ ามันหกร่ัวไหล ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ตามมาตรฐาน EIA และอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัมุ่นมัน่ท่ีจะพฒันาชุมชน และสังคมรอบๆโครงการให้เป็นชุมชนท่ีน่าอยู ่มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เหมาะสม 

แก่สมาชิกทุกเพศ และทุกวัย ซ่ึงการจะเข้าไปร่วมพัฒนานั้ น  บริษัทจะต้องมีการประเมินความต้องการ 

และศกัยภาพของชุมชน ร่วมเรียนรู้วฒันธรรม เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสังคมบนฐานผลประโยชน์

ร่วมกันในฐานะสมาชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน ซ่ึงบริษัทเน้นการเข้าไปสร้างการพัฒนาท่ีย ั่งยืน 

ให้แก่ชุมชน โดยการพัฒนาจากภายในไม่ใช่การพัฒนาจากภายนอก โดยเน้นการพัฒนาไปท่ี เยาวชน  

เพราะถือเป็นอนาคตของประเทศท่ีจะช่วยกนัพฒันาประเทศใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทย่อยได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชนรอบๆโรงไฟฟ้า เช่น ประกวดวาดภาพ ระบายสี  

เพื่อชิงทุนการศึกษา มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียน และเปิดให้เด็กนักเรียนเยี่ยมชมโรงงานในช่วงสัปดาห์ 

แห่งความปลอดภยั 
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษทัสนบัสนุนการสร้างสรรค์และการพฒันานวตักรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แมบ้ริษทัจะไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต

เทคโนโลยแีต่บริษทัมุ่งมัน่เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพลงังานสะอาด พลงังานหมุนเวียน และนวตักรรม 

ในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซ่ึ งมีความจําเป็นต่อเสถียรภาพด้านพลังงาน 

ของประเทศในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีมีส่วนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

นวตักรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การร่วมเผยแพร่ความรู้เร่ืองการผลิตไฟฟ้า 

พลงันํ้า และไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยใ์นงานนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน 

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมโดยรอบของโครงการด้วยการทํางาน 

บน ความสัมพันธ์ ท่ี ย ั่งยืน  เพ ราะเราตระห นักเสมอว่าเราเป็ น สมาชิกขอ งชุมชน แล ะสั งค มเดียวกัน  

บริษทัสนับสนุนชุมชนรอบๆ โครงการให้มีส่วนร่วมในการประเมินความตอ้งการของชุมชน เพื่อสร้างสังคม 

บนฐานผลประโยชน์ร่วมกนั เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต และร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

กิจกรรม สมทบทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยัท่ีประเทศเนปาล 

เม่ือวัน ท่ี 25 เมษายน ท่ีผ่านมา ประเทศเนปาลได้ประสบเหตุธรณีพิบัติภัย 

อย่างรุนแรง ซ่ึงมีผูเ้สียชีวิตเป็นจาํนวนมาก บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  

ร่วมบ ริจาค ให้กับ ส ภ ากาชาด ไท ยใน วัน ท่ี  6 พ ฤษ ภ าคม 2558 เพื่ อ ส่ งต่อ 

ความช่วยเหลือไปยงัผูป้ระสบภยัท่ีประเทศเนปาล 

 

กิจกรรม ส่งมอบหอ้งเรียนพอดี พอดี ใหก้บัโรงเรียนบา้นท่าฮ่อ อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมส่งมอบห้องเรียนพอดี พอดี ใหก้บัโรงเรียนบา้นท่าฮ่อ อาํเภอพาน 

จงัหวดัเชียงราย เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 ซ่ึงบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมสนบัสนุนการติดตั้ง

ระบบไฟฟ้ากับโรงเรียนแห่งน้ี เน่ืองจากโรงเรียนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุธรณีพิบัติภัย 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2557  
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กิจกรรม ผา้ป่าสามคัคีร่วมสร้างหอระฆงั จงัหวดันครราชสีมา 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบับริษทั บางเขนชยั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั 

(มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 จดังานทอดผา้ป่าสามคัคี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสมทบทุนสร้างหอระฆงั  

ณ วดัใหม่เจริญธรรม ตาํบลโคกไทย อาํเภอปักธงชยั จังหวดันครราชสีมา ในวนัอาทิตยท่ี์ 20 กนัยายน 2558  

ทั้งน้ี หอระฆงัไดส้ร้างแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2558 

 

   

 

 

กิจกรรม ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีกฐินสามคัคี ณ หลวงพระบาง สปป. ลาว 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบั กลุ่มบริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ภาพงานทอดกฐิน

สามคัคี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์และบูรณซ่อมแซมพุทธสถาน  ณ วดัศรีสวรรค์เทวโลก 

เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ในวนัอาทิตยท่ี์ 15 พฤศจิกายน 2558  

 

 

 

 

กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ รักษโ์ลก พลิกฟ้ืนผืนป่าใหแ้ผ่นดิน   

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ด้วยการจัด

โครงการ “ซี เค พาวเวอร์ รักษ์โลก พลิกฟ้ืนผืนป่าให้แผ่นดิน” โดยการปลูกป่าชายเลนจํานวน 300 ต้น  

และปล่อยพันธ์ุปลาจํานวน 8,888 ตัว ณ บ้านบ่อแร่ ตาํบลวิชิต อาํเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ท่ี 21 

พ ฤศ จิก ายน  2558 ทั้ ง น้ี  เพื่ อ ให้พ นั กงาน ได้เรียน รู้แล ะป ลู กจิตสํานึ กเร่ือ งก ารอ นุ รัก ษ์ ส่ิ งแ วดล้อ ม  

และเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระสอบทาน 

การประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินขอ้มูลทั้งท่ีเป็นขอ้มูล 

ทางการเงินและข้อมูลด้านอื่นๆอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้ งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆของบริษัท 

และบริษัทย่อย โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอบเขตงานตรวจสอบทั้ งบริษทัและบริษทัย่อย 

ตามแผนงานตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายใน

เหมาะสม เพียงพอและสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ 

ด้าน การค วบ คุ มภ าย ใน ข อ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO)  

มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการควบคุมการดาํเนินงาน  

การรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา มีการปฏิบติัตามนโยบาย และเป็นไปตามขอ้กาํหนด

กฎหมาย และขอ้บงัคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถดาํเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุ้น บนพื้นฐาน 

ความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีในการ

พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท 

ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้นในกรณีท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 คร้ัง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง เพื่อซักถามเกี่ยวกบัแผนงานสอบ

บญัชีและประเดน็ต่างๆ ท่ีตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ 

 ดา้นการบริหารความเส่ียง บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการนาํระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการบริหารจดัการ  

โดยคณ ะทํางานซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกสายงานดําเนินการระบุปัจจัยเส่ียง วิ เคราะห์ผลกระทบ 

และโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้ งกาํหนดมาตรการจัดการความเส่ียงนั้ นให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และสอดคล้อง 

กบันโยบายของบริษัท แลว้นาํเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมรายไตรมาส โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ  

และรายงานผลใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงรับทราบ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  2/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2559 กรรมการอิสระของบริษทัทั้ง  

4 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทั 

ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติรายงานผลการประเมินระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัทท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมถึงผลจากการตอบคาํถาม 

ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ี สํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด โดยมีความเห็นตรงกัน 

กบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษัทย่อยในดา้นต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ  

การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

ระบบการติดตาม มีความเพียงพอและความเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการ 

ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งมีระบบควบคุมภายใน ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงาน 

ของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู ้บริหารนําไปใช ้

ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อยา่งเพียงพอแลว้ นอกจากนั้น  
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ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัไม่เคยไดรั้บรายงานว่ามีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั

จากผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อยา่งใด 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน  2556 คร้ังท่ี  2/2556 ได้แต่งตั้ ง บริษัท  

ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ซ่ึงบริษัท  

ช.การช่าง จาํกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ โพธ์ิแยม้จิตร์ ตาํแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติั

ของบริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) และนางสุดารัตน์ โพธ์ิแยม้จิตร์ แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติั

หน้าท่ีดังกล่าวเน่ืองจาก นางสุดารัตน์ โพธ์ิแยม้จิตร์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 

มาเป็นระยะเวลา 8 ปี และมีความเขา้ใจในการดาํเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า อีกทั้ง บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  

มีจํานวนทีมงานตรวจสอบภายในเพียงพอในการรองรับการตรวจสอบบริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงตั้ งอยู่ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวดันครราชสีมา  จังหวดัเชียงราย  และเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ทั้งน้ี เพื่อความชดัเจนในการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบระหว่างบริษทัและบริษทั ช.การช่าง จาํกดั 

(มหาชน) นางสุดารัตน์ โพธ์ิแยม้จิตร์ จะรายงานผลการตรวจสอบของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท โดยไม่ข้ึนต่อสายบงัคบับญัชาของ บริษัท ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน)  อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษา

ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน บริษทัอยูร่ะหว่างการสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถเพื่อมา

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในแทน บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงคาดว่าจะดาํเนินการแลว้เสร็จในตน้ปี 2559 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่าน 

การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นอกจากนั้น บริษทัมอบหมายให ้นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-กาํกบัดูแล ดาํรงตาํแหน่ง 

เป็นหัวหน้างานกาํกับดูแล เพื่อทําหน้าท่ีก ํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ํากับดูแล 

การประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าตรวจสอบภายในและผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้า

งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษทั 
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12. รายการระหว่างกัน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน ปี 2558 ภายใตห้ลกัการพิจารณา

การเขา้ทาํรายการ ดงัน้ี 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บริษทัพิจารณาเขา้ทาํรายการระหว่างกนัตามความจาํเป็นและสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยพิจารณา

ถึงความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั บริษทัยอ่ย และบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ โดยมีเง่ือนไขไม่แตกต่างไปจากการทาํรายการกบับุคคลภายนอก และเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์

ตามปกติของธุรกิจ หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลอดจนกฎเกณฑ์

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งครบถว้นในแต่ละรายการ เพื่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทั และรักษาประโยชน์สูงสุดของผู ้

ถือหุน้อยา่งเท่าเทียม 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

บริษทักาํหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั แบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีรายการระหว่างกนั 

ท่ีเป็นรายการเกี่ยวโยงกนัประเภทธุรกิจปกติและสนบัสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัมอบอาํนาจใน

หลกัการให้ฝ่ายจัดการมีอาํนาจพิจารณาเขา้ทาํรายการได ้โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งสรุปรายการดงักล่าว ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และสําหรับรายการระหว่างกนัประเภทอื่น  บริษทัไดก้าํหนดอาํนาจผูมี้สิทธิ

อนุมติัการทาํรายการตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกอบกบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยว่าดว้ยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์การเขา้ทาํรายการเกี่ยวโยง อีกทั้งกาํหนดใหทุ้ก ๆ รายการจะตอ้งผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหน้าท่ีสอบทานและให้ความเห็นการทาํรายการระหว่างกนัก่อนนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติอนุมัติ โดยกรรมการและผู ้บริหารท่ีมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนไ์ม่มีสิทธิเขา้ร่วมพิจารณาการทาํรายการดงักล่าว 

นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมีการทาํรายการระหว่างกนัเกิดข้ึนอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเน่ืองจากรายการในปัจจุบนั 

เช่น สัญญาซ่อมบาํรุง สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติและนํ้าดิบ สัญญาบริหาร เป็นตน้ โดยจะเป็นไปตามลกัษณะการคา้ปกติ 

และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นการทาํ

รายการประเภทดงักล่าวว่ามีความจาํเป็น สมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการ และราคาท่ีกาํหนดมีความเหมาะสม เพื่อมิให้มี

เง่ือนไขแตกต่างจากการทาํรายการประเภทเดียวกนักบับุคคลภายนอก  

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ

บริษทั  
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทัและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด 

(มหาชน)  (บริษัท) 

N/A บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นใน บริษัทอื่น 

(Holding Company) ท่ีประกอบธุรกจิผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานประเภทต่างๆ และให้บริการคําปรึกษาและ

บริการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  

เอนเนอร์จี จํากัด  (SEAN) 

ถือหุน้ร้อยละ 56 โดยบริษทั SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

บริษัท ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากัด  (NN2) ถือหุน้ร้อยละ 75 โดย SEAN NN2 เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า 

โดยเป็น ผู ้ได้รับสั มป ท าน จาก รัฐบ าล ส ปป .ลาว   ตาม

สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 มีกาํลังการผลิต

ไฟฟ้า 615 เมกะวตัต ์

บริษัท บางปะอิน 

 โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด  (BIC) 

ถือหุน้ร้อยละ 65 โดยบริษทั BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าจาก

โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration โดยใชก้๊าซธรรมชาติ

เป็นเช้ือเพลิง มีกาํลังการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวัตต์ และ    

ไอนํ้ า 19.6 ตนัต่อชัว่โมง (สาํหรับโครงการ 1)  โดยโครงการ

ดงักล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยธุยา 

บริษัท บางเขนชัย จํากัด (BKC) ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั BKC เป็นผู ้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า

พลังแสงอาทิตย์ ซ่ึ งตั้ งอยู่ ท่ี  อ .ปักธงชัย จ.นครราชสีมา          

มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวตัต ์

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จํากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จํากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จํากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท วิส โซลิส จํากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จํากัด  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพื่อเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
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บริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) (CK) 

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภค             

ขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอยา่งครบวงจร และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก CK เป็นผูถ้ือ

หุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.251 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ นอกจากน้ีบริษทัและ CK 

ยงัมีกรรมการร่วมกนัจาํนวน 4 รายไดแ้ก ่(1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นายณรงค ์แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร 

และ (4) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) (TTW) 

TTW ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา เป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก TTW เป็นหน่ึงในผูถ้ือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.311 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ และมีกรรมการร่วมกนัจาํนวน  

5 ราย ไดแ้ก่ (1) ดร. ทนง  พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(3) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ (4) นายณรงค์ แสงสุริยะ และ  

(5) นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)1 

BEM ประกอบธุรกิจเป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นท่ี 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และ

ประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดย BEM เป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก BECL เป็นหน่ึงใน 

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 19.401 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ และมีกรรมการร่วมกนั

จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก ่(1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และ (2) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด (XPCL) 

XPCL ประกอบธุรกิจพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรีบนแม่นํ้ าโขงท่ีเขตไซยะบุรี สปป.ลาว มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 

1,285 เมกะวัตต์ โดยได้รับสัมปทานในการผลิตไฟฟ้าจากรัฐบาล สปป.ลาว และเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท 

เน่ืองจากเดิม XPCL มีผูถ้ือหุน้ คือ CK และ BEM1 ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 30 และร้อยละ 7.5 ของ  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของ XPCL และยงัมีกรรมการร่วมกนัจาํนวน 4 ราย ไดแ้ก่ (1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว   

ตรีวิศวเวทย ์(3) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์และ(4) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  

ทั้งน้ี บริษทัซ้ือหุ้นของ XPCL ต่อจาก CK มีผลให้ XPCL เป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เป็นตน้มา 

ดงันั้นรายการต่อไปน้ีจะแสดงรายการท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 9 มิถุนายน 2558 เท่านั้น 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) 

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าท่ีเป็นแกนนําของกลุ่มบริษัท RATCH ในการกาํหนด    

ทิศทางการดาํเนินงาน และแผนกลยทุธ์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา และการขยายกิจการ ท่ีมุ่งลงทุนในธุรกิจ

                                                
1 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BEM) เม่ือวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ หวัขอ้ท่ี 12 รายการระหว่างกนั  
 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 167 

ผลิตไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้ง และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจด

ทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ใน SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด (ราช-ลาว) 

ราช-ลาว เป็นบริษัทย่อยของ RATCH โดย RATCH ถือหุ้นใน ราช-ลาว ร้อยละ 100 ราช-ลาว จดทะเบียนจัดตั้ งภายใต้

กฎหมายของ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจดาํเนินงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 และ

เกี่ยวขอ้งกบับริษทั เน่ืองจากเป็นบริษทัยอ่ยของ RATCH ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทั 

บริษัท โกลบอล  เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จํากัด (มหาชน) (GPSC) 

GPSC เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้ า และนํ้ าอุตสาหกรรม ให้กบัลูกค้า

อุตสาหกรรมและ กฟผ. มีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 22.58) โดย GPSC ไดรั้บโอนหุน้ BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้

ใน BIC จาก ปตท.  เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงมีผลทาํให้ GPSC เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ BIC และ GPSC เป็นบริษทั 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทั 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) 

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดาํเนินการอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลยีม รวมทั้งร่วมลงทุน

ในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกบัปิโตรเลียม และเป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัเน่ืองจาก ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 30.10 

ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ใน GPSC 

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากัด (BLDC) 

BLDC ประกอบธุรกจิจดัการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพื้นท่ีในนิคม บริหารและให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วน 

ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี  4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขท่ี 308) แยกจากถนนสายเอเซีย (ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 32) ในพื้น ท่ีหมู่ท่ี  2 ต ําบลคลองจิก และหมู่ท่ี 16 ตําบลบางกระสั้ น  อ ํา เภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท เน่ืองจากมีกรรมการร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายปลิว  

ตรีวิศวเวทย ์และ (2) นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL) 

GOL เป็นผู ้ให้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ านํ้ างึม 2 แก่  SEAN (ซ่ึงต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่  NN2)  

เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วนัเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ โดย NN2 มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและ

ภาษีให้กบั GOL ตามระยะเวลาและอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาสัมปทาน ซ่ึง NN2 ไดเ้ร่ิมจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานให้กับ 

GOL แลว้ นับตั้งแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการในช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นตน้มา โดย GOL เป็นผูถ้ือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ

ไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos : EDL) ซ่ึ งมี EDL-Gen เป็นบริษัทย่อยโดย EDL ถือหุ้นใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ  

EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ SEAN และ SEAN เป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทั 
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รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 

EDL เป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต 

จัดให้ไดม้า และจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้งนาํเขา้และส่งออกพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ี EDL ยงัทาํ

หนา้ท่ีพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าของสปป.ลาว และ EDL เป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบั

บริษัทเน่ืองจาก EDL เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้น ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้น ร้อยละ 25  

ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
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รายละเอียดของรายการระหว่างกัน สําหรับปี 2558 

1. รายการระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (CK) 

CK เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.251 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแล้ว นอกจากน้ีบริษัทและ CK ยงัมีกรรมการร่วมกนัจํานวน 4 รายไดแ้ก ่ 

(1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(2) นายณรงค ์แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์   

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การเช่าพื้นที่สํานักงานบริษัทในอาคารของ CK  

• ค่าเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน 

• เจา้หน้ีรายการ ค่าสาธารณูปโภค 

 

7.41 

- 

 

1.97 

0.49 

 

บริษัทได้ใช้พื้นท่ีชั้น  CH, ชั้น 20 และชั้ น 24 และ บริษัท  

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ํากัด (“BIC”) เช่าพื้นท่ีชั้น 17 

ขอ งอ าค ารวิ ริยะถ าวร ขอ ง  CK โด ย อัตร าค่ า เช่ าพื้ น ท่ี

สํานักงานและอตัราค่าสาธารณูปโภค เป็นอตัราปกติท่ี CK 

เรียกเกบ็จากผูเ้ช่าทัว่ไป โดยบริษทัไดย้กเลิกสัญญาเช่าชั้น 24 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การเช่าพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีสํานักงาน

ของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และ 

ราคาค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะส ม

เพราะเป็นอตัราค่าเช่าพื้นท่ีท่ี CK ให้เช่า

กบัลูกคา้ทัว่ไปในอาคารวิริยะถาวร 

การเช่า Server  

• ค่าเช่า 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

0.55 

0.05 

 

- 

- 

 

บริษัทย่อย (BIC) ได้เช่าพื้นท่ี Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB 

ระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยเป็นอตัรา

ค่าเช่าปกติท่ี CK ใหเ้ช่ากบัลูกคา้ทัว่ไป และพิจารณาถึงความ

ปลอดภยัของขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การเช่ าพื้ น ท่ี  Server เพื่ อใช้ เป็ น ะบ บ

ปฏิบัติการฐาน ข้อมูลของ BIC โดยมี

ความจําเป็น เน่ืองจากเดิม BIC ถือหุ้น
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

 โดย CK  จึงใชร้ะบบปฏิบติัการเดียวกัน

กบั CK อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัท 

มีแผนการพัฒนาระบบปฏิบัติการและ

ลงทุนใน Server สําหรับบริษัทในเครือ  

ดังนั้ น   BIC  จึ งจํา เป็ น ต้อ งใช้ Server  

ของ CK เป็นการชั่วคราว นอกจากนั้ น

การชําระค่าเช่ า Server เป็ น รายเดือ น 

จะช่วยแบ่ งเบ าภาระ BIC ใน การซ้ื อ 

Server เอง จึงเป็นความส มเหตุสมผล 

ของรายการดังกล่าว และราคาค่าเช่า 

มีความเหมาะสมแลว้ 

การจ้างรับเหมาก่อสร้าง 

• ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

• เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 

 

1,052.17 

46.11 

 

- 

- 

 

บริษัทย่อย (BIC) ว่าจ้างให้ CK ออกแบบดาํเนินงานด้าน

วิศวกรรม ผลิต จัดซ้ือ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ ง และ

ดาํเนินการทดสอบ (Commission) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิต

ไฟฟ้ารายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชัน่ ขนาด 117 MW มูลค่า

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

การว่าจ้าง CK  เพื่อทําหน้าท่ีออกแบบ 

ดําเนินงานด้านวิศวกรรมผลิต จัด ซ้ือ 

จดัหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้งและดาํเนินการ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

สัญญา 4,310.15 ลา้นบาท โดยท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัท  

ไดมี้มติอนุมติัรายการดงักล่าวในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557โดยมีท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระใหค้วามเห็นว่าราคาค่างานก่อสร้างมีความเหมาะสม 

ทดสอบ (Commission) ให้กับโรงไฟฟ้า 

BIC-2 มี ค วาม ส มเห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะเป็ น

ประโยชน์ต่อ BIC  เน่ืองจาก CK  มีศักยภาพ 

มีความรู้ความชํานาญในการก่อสร้าง

โรงฟฟ้าฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และ 

มีประสบการณ์เป็นท่ีน่าพอใจ ในการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 นอกจากนั้ น

มูลค่าสัญญา 4,310.15 ล้านบาท ตํ่ากว่า

ราคาท่ีปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอิสระ 

ได้ประเมินไว ้ดังนั้ น ราคาดังกล่าวจึงมี

ความสมเหตุสมผล 

การจ้างตรวจสอบภายใน และบริหารงาน 

• ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

• เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 

5.26 

0.54 

 

 

1.20 

0.11 

 

 

บริษทัจา้ง CK เพื่อตรวจสอบภายในให้กบับริษทัและบริษทั

ย่อย และบริษทัย่อย (BIC) ได้ว่าจ้างบุคลากรของ CK เพื่อ

บริหารงานเกี่ ยวกับธุรกิจโครงการไฟฟ้ าระบบโคเจน 

เนอเรชัน่ โดย CK มีประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

เน่ื องจาก CK มี บุ คล ากรแ ละมีความ

ชํา น า ญ ใ น ด้า น ก า ร บ ริ ห าร จั ด ก า ร 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

เน่ืองจากเป็นผูถ้ือหุ้นเดิมของโครงการต่าง ๆ จึงเหมาะสม 

ท่ีว่าจา้งบุคลากรของ CK ในระหว่างท่ีบริษทั และบริษทัยอ่ย

อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสม โดยอัตรา

ค่าจ้าง ย ังค ํานวณ มาจากจํานวนบุคลากร ลักษณ ะงาน

ค่าตอบแทนของพนกังาน จึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 

นอกจากน้ีราคาค่าจา้งตามสัญญาดงักล่าว

ย ังค ําน ว ณ ม า จ า ก จําน ว น บุ ค ล าก ร 

ลัก ษ ณ ะ งาน  แ ล ะ ค่ าต อ บ แ ท น ข อ ง

พนักงานดังกล่าว ดังนั้ น ราคาดังกล่าว 

จึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 

การขายอุปกรณ์ตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน 

• รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น 

 

 

9.23 

 

 

- 

 

 

บริษทัไดท้าํการขายทรัพยสิ์นให ้CK จากการคืนพื้นท่ีชั้น 24 

CK ประสงค์ท่ีจะซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งและเคร่ืองใชส้ํานักงาน

ของบริษัทท่ี ติดตั้ งอยู่ชั้ น  24 ของอาคารวิริยะถาวร โดย

พิจารณากาํหนดราคาอา้งอิงตามราคาตลาด ซ่ึงเป็นมูลค่า

ยติุธรรมสาํหรับทั้งสองฝ่าย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

ใน ก ารกําห น ด ราค าข ายระห ว่างกัน  

ซ่ึงราคาอา้งอิงเป็นไปตามราคาตลาด และ

เป็นมูลค่ายติุธรรมสาํหรับทั้งสองฝ่าย 

การซ้ือเงินลงทุน 

• เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

4,344 

 

 

- 

 

 

บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั

(XPCL) จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30ของทุนจดทะเบียน 

จาํนวน 805,830,000 หุ้น มูลค่า 4,344 ล้านบาท โดยมูลค่า

การซ้ือขายนั้ นผ่านการพิจารณาจากท่ีปรึกษาทางการเงิน

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

โดยการเขา้ซ้ือหุน้ XPCL จะทาํใหบ้ริษทั

สามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มี
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

อิสระ และผ่านการอนุมัติจากผู ้ถือหุ้น ของบริษัทแล้ว 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เม่ือวนัท่ี  9 เมษายน 2558 และ

เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบาย

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทท่ีจะเป็น 

ผูล้งทุนหลักในธุรกิจผลิตและจําหน่าย

ไฟฟ้าของกลุ่ม บริษัท ช.การช่าง จํากัด 

(มหาชน) และจะเพิ่มมูลค่าของบริษัท

และความน่าสนใจท่ีนกัลงทุนมีต่อบริษทั

อันจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนต่อไป 

ในอนาคต และช่วยสร้างโอกาสในการ

เพิ่ ม ร าย ไ ด้แ ล ะ อัต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น 

ท่ีเหมาะสมต่อเน่ือง และเพิ่มศักยภาพ 

ในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาวให้กับ

บริษทั 

หมายเหตุ :  1 รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 2 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคร้ังล่าสุด  
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2. รายการระหว่างบริษทั และบริษทัยอ่ย กบับริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) 

เดิม XPCL มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ CK โดยถือหุน้ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของ XPCL และยงัมีกรรมการร่วมกนัจาํนวน 4 ราย ไดแ้ก ่ 

(1) ดร.ทนง พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(3) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์และ (4) นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ  

ทั้งน้ี บริษทัซ้ือหุน้ของ XPCL ต่อจาก CK มีผลให ้XPCL เป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เป็นตน้มา ดงันั้นรายการต่อไปน้ีจะแสดงรายการท่ีเกิดข้ึน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 9 มิถุนายน 2558 เท่านั้น 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การรับจ้างวศิวกรที่ปรึกษา 

• รายไดค่้าบริหารโครงการ         

• ลูกหน้ีการคา้ (รายไดค่้าบริหารโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

20.97 

- 

 

 

44.09 

4.24 

 

 

บริษัทรับว่าจ้างจาก XPCL ภายใต้สัญญาว่าจ้างวิศวกรท่ี

ปรึกษา (Owner Engineer Agreement) เพื่อทาํหน้าท่ีควบคุม

และตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างและงานทดสอบติดตั้ ง

อุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกบั การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

(EDL) เพื่อควบคุมงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและ

มาตรฐานภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น

ไดมี้มติอนุมติัรายการดงักล่าว ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น 

คร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวัน ท่ี  28 ตุลาคม 2557โด ยมี ท่ีป รึกษ า

ทางการเงินอิสระใหค้วามเห็นว่าราคามีความเหมาะสม 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ร า ย ก า ร ดั งก ล่ า ว มี ค ว า ม เห ม า ะ ส ม 

เน่ืองจากบริษทัมีผู ้บริหารและพนักงาน

ซ่ึงมีประสบการณ์จากการบริหารและ

ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ านํ้ างึม 2 

มาแลว้ จึงนําความสามารถของบุคลากร

ดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่น ๆ แก่

บริษทั และราคาค่าตอบแทนดงักล่าวเป็น

ราคาท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นราคา 

ท่ีคาํนวณจากจาํนวนพนักงาน ระยะเวลา
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

 

 

ในการดาํเนินการ และขอบเขตของงาน 

และค่าตอบแทนของพนกังานดงักล่าว 

การรับจ้างบริหารงาน 

• รายไดค่้าบริหารโครงการ         

• ลูกหน้ีการคา้  (รายไดค่้าบริหารโครงการ) 

 

 

4.24 

- 

 

 

8.80 

0.86 

 

 

บริษัทไดรั้บการว่าจ้างจาก XPCL บริหารงานด้าน สํานัก

กรรมการผูจ้ัดการ บัญชี การเงิน และวิศวกรรม เน่ืองจาก

บริษัท  มีผู ้ท่ี มีประสบการณ์ในการทํางานด้านดังกล่าว 

อีกทั้งมีความเขา้ใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดงันั้น จึงเขา้ทาํสัญญา

จ้างบริหารกับบริษัท  สําหรับบุคลากร 4 รายโดย XPCL  

จะจ่ายค่าจา้งเป็นรายเดือนโดยกาํหนดค่าจา้งจากตน้ทุนของ

ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังาน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

เน่ื อ งจ า ก บ ริ ษั ท ไ ด้ มี ผู ้บ ริ ห า ร แ ล ะ

พ นั ก งา น  ซ่ึ ง มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก 

การบริหารและการก่อสร้างโครงสร้าง 

สัญญาจ้างบริหารโครงการไซยะบุรีระหว่าง 

SEAN กับ XPCL  

• รายไดค่้าบริหารโครงการ  

• ลูกหน้ีการคา้  (รายไดค่้าบริหารโครงการ) 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

3.96 

- 

 

 

 

SEAN ได้รับการว่าจ้างจาก XPCL ภายใต้สัญญาว่าจ้าง

วิศวกรท่ีปรึกาบริษทั (Owner Engineer Agreement)  เพื่อทาํ

หน้าท่ีควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง และงาน

ทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล ติดต่อประสานงานกับ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ร า ย ก า ร ดั งก ล่ า ว มี ค ว า ม เห ม า ะ ส ม  

เน่ืองจาก SEAN  เป็นผู ้มีประสบการณ์

จากการบริหารและจดัการในการก่อสร้าง
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลักษณะรายการ /ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

กฟผ. และ EDL  เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดและมาตรฐานภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงมี

ระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จนส้ินสุด

ลงหลงัจากวันเร่ิมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นเวลา 1 ปี และ 

สัญญาดงักล่าวไดถู้กยกเลิกในปี 2557 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้านํ้างึม 2 มาแลว้ 

จึงมีศักยภาพท่ีจะนําความสามารถของ

บุคลากรดงักล่าวมาก่อให้เกิดรายไดอ้ื่น  ๆ

แก่  SEAN นอกจากน้ี ราคาค่ าตอบแทน

ดังก ล่ าว ก็ เป็ น ราค า ท่ี ส ม เห ตุ ส มผ ล 

เน่ืองจากเป็นราคาท่ีคาํนวณจากจาํนวน

พนกังาน ระยะเวลาในการดาํเนินการและ

ขอบเขตของงาน และค่าตอบแทนของ

พนกังานดงักล่าว 
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3. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (RATCH) 

 RATCH ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ใน SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การจ้างบริหารงาน 

• ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

• เจา้หน้ี 

 

 

2.65 

0.24 

 

2.47 

0.22 

 

 

บริษทัย่อย (SEAN) ไดท้าํสัญญาระหว่างผูถ้ือหุ้นของ SEAN  

ไดก้าํหนดเง่ือนไขว่า RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบติังาน

ในส่วนงาน วิศวกรรมและการเงินของ SEAN สําหรับ

โครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 เน่ืองจาก RATCH เป็นผู ้มี

ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้า 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

เน่ืองจาก RATCH มีบุคลากรท่ีมีความ

ชํา น า ญ ใ น ด้า น ก า ร บ ริ ห าร จั ด ก า ร

โครงการไฟฟ้า นอกจากน้ี ราคาค่าจ้าง

ตามสัญญาดังกล่าวย ังค ํานวณ มาจาก

จําน ว น บุ ค ล าก ร ลัก ษ ณ ะ งาน  แ ล ะ

ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่า ดังนั้ น 

ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 

การจ้างที่ปรึกษางานปฏิบัติการเดินเคร่ืองและ

บํารุงรักษาโครงการน้ํางึม 2 

• ค่าบริการปรึกษางานปฏิบติัการเดินเคร่ืองและ

บาํรุงรักษา 

 

 

25.00 

 

 

 

25.00 

 

 

 

บริษัท  ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จํากัด (NN2) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ 

SEANได้ท ําสั ญ ญ าบ ริก ารป รึก ษ างาน เดิ น เค ร่ือ งแ ล ะ

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

• เจา้หน้ี 

 

- - บาํรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 กบั RATCH 

โดยกาํหนดให้ RATCH เป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

โครงการ งานเกี่ยวกบัเอกสารของสัญญาแนะนาํดา้นเทคนิค

และการก่อสร้าง การจัดซ้ืออะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ สัญญาจะส้ินสุดเม่ือ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ห ม ด อ ายุ  ห รื อ  Equity IRR ข อ ง SEAN แ ล ะ /ห รื อ  NN2 

มีค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 14 ต่อปี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน  

การกาํหนดค่าตอบแทนของทั้งสองสัญญาดงักล่าวไดผ้่าน

การเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู ้บริหาร เป็นท่ียอมรับของ

ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีความเหมาะสมเน่ืองจาก RATCH 

เป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินงานโครงการไฟฟ้า 

เ น่ื อ ง จ า ก  RATCH เป็ น บ ริ ษั ท ท่ี มี

ประสบการณ์ในการดาํเนินงานโครงการ

ไ ฟ ฟ้ า  น อ ก จ า ก น้ี  ก า ร กํ า ห น ด

ค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าว ไดผ้่าน

การเจรจาต่อรองมาแลว้จากผูบ้ริหารของ 

SEAN แ ล ะ ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ โ ด ย 

คณะกรรมการและ/หรือ ท่ีประชุมผู ้ถือ

หุน้ของ SEAN แลว้ ดงันั้นคณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการพิจารณา

ค่าตอบแทนตามสัญญาดงักล่าวไดป้ฏิบติั

ตามวิธีปฏิบัติท่ีควรจะเป็น ณ ขณะท่ีมี

การอนุมัติรายการและการกาํหนดราคา

ดงักล่าวเป็ฯท่ียอมรับของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุก

ฝ่าย 
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4. รายการระหว่าง บริษทัยอ่ย กบั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั (RATCH Lao) 

RATCH ถือหุ้นใน Ratch Lao ร้อยละ 100 โดย RATCH Lao จดทะเบียนจัดตั้งภายใตก้ฎหมายของ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจดาํเนินงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโครงการไฟฟ้า 

พลงันํ้า นํ้างึม 2 และเกี่ยวขอ้งกบับริษทั เน่ืองจากเป็นบริษทัยอ่ยของ RATCH ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การให้บริการเดินเคร่ืองและซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้า

ระยะยาว (Operation & Maintenance) 

• ค่าบริการภายใตส้ัญญาเดินเคร่ือง 

และซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้า 

• ค่าจา้งงานซ่อมบาํรุงอื่น 

• เจา้หน้ีการคา้ 

• เจา้หน้ีอื่น  

 

 

 

264.14 

 

5.09 

173.72 

1.33 

 

 

125.66 

 

0.70 

27.47 

0.89 

 

 

บริษทัย่อย (SEAN และ NN2)ไดว้่าจา้ง RATCH Lao ในการ

เดิน เค ร่ืองและซ่ อมบํารุงโรงไฟ ฟ้า ครอบ คลุมถึงการ

เดินเคร่ืองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า งานบาํรุงรักษาเคร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้า กงัหันนํ้ า ระบบควบคุมและอุปกรณ์ รวมถึงตวัเข่ือน 

อาคารโรงไฟฟ้า  อาคารและโครงสร้างทางชลศาสตร์ รวมถึง

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และพื้นท่ีโดยรอบโครงการ และ

งานอื่นๆ สัญญาส้ินสุดอายสุัมปทาน  

ต่อมาท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของ NN2 คร้ังท่ี  1/2558  

เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเคร่ือง

และซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าระยะยาว และ สัญญาซ่อมบํารุง 

รักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กบั RATCH Lao โดย NN2 มีภาระ

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรง

ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของ NN2 

ซ่ึงมีมติใหย้กเลิกสัญญาเดินเคร่ืองและ

ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าระยะยาว ระหวา่ง 

NN2 กบั RATCH  Lao  โดยมีการจ่าย

ค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาระหว่าง

กนั  ซ่ึงรายการดงักล่าวน้ีมีความ

สมเหตุสมผลแลว้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาดงักล่าวเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 135 ลา้นบาท 

การให้บริการซ่อมบํารุงรักษาใหญ่  

(Major Maintenance) 

•  ค่าบริการภายใตส้ัญญาซ่อมบาํรุงรักษาใหญ่ 

•  เจา้หน้ี 

  

 

 

65.56 

10.93 

 

 

63.65 

10.63 

 

 

บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ได้ว่าจ้าง RATCH Lao เพื่อ

เป็นผู ้ให้บริการงานซ่อมบํารุงรักษาใหญ่ให้กบัโครงการ

ไฟฟ้าพลังนํ้ านํ้ างึม 2 โดยสัญญาดังกล่าวมีขอบเขตการ

ใหบ้ริการครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

1) งานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั  

2) การบาํรุงรักษาเพื่อแกไ้ข  

3) งานบํารุงรักษาชนิดท่ีมีการวางแผนล่วงหน้า และ 

กรณีฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

โดยสัญญาดังกล่าวได้ลงนามในวัน ท่ี  3 กันยายน 2554 

ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปีนับจากวนัท่ีลงนามในสัญญา 

และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปไดอ้ีกข้ึนอยู่

กบัการตกลงกนั   

เน่ืองจากสัญญาทั้ง 2 สัญญา การให้บริการมีลกัษณะเฉพาะ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรง

ตามท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของ NN2  

ซ่ึงมีมติให้ยกเลิกสัญญาซ่อมบาํรุงรักษา

ให ญ่  ระห ว่าง NN2 กับ  RATCH  Lao  

โดยมีการจ่ายค่าชดเชยจากการยกเลิก

สัญญาระหว่างกนั  ซ่ึงรายการดงักล่าวน้ีมี

ความสมเหตุสมผลแลว้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

จึงไม่สามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามสัญญาจากการใช้

ขอ้มูลสาธารณะได ้อยา่งไรกต็ามการกาํหนดราคาไดผ้่านการ

เจรจาต่อรองแลว้จากผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวขอ้งแลว้ นอกจากน้ียงั

เป็นท่ียอมรับของ EDL-Gen ซ่ึงเป็นตัวแทนของรัฐบาล 

สปป .ลาว  เป็น ผู ้มีประสบ การณ์ ใน การบริหารจัดการ

โครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าและยงัถือหุ้น  25% ในบริษัทย่อย 

(“SEAN”) ของบริษทัดว้ย 

ตาม ท่ี ป ระชุมวิส ามัญ ผู ้ถือ หุ้น ข อง NN2 ค ร้ังท่ี  1/2558  

เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเคร่ือง

แล ะซ่ อ มบํา รุงโรงไ ฟ ฟ้ าระยะ ยาว  แ ล ะ สั ญ ญ าซ่ อ ม

บาํรุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กบั RATCH Lao  โดย  NN2 

มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าชดเชย ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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5. รายการระหว่าง บริษทัยอ่ยกบั รัฐบาลแห่งสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( GOL) 

GOL เป็ น ผู ้ ถื อ หุ้ น ข อ ง รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ไ ฟ ฟ้ า ล า ว  (Electricite du Laos : EDL) ซ่ึ ง มี  EDL-Gen เป็ น บ ริ ษั ท ย่ อ ย โ ด ย  EDL ถื อ หุ้ น ใ น  EDL-Gen ร้ อ ย ล ะ  75 แ ล ะ  EDL-Gen  

ถือหุน้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)  

• ค่าตอบแทนสัมปทาน 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

132.59 

72.08 

 

 

 

135.42 

79.45 

 

 

บริษัทย่อย (SEAN และ NN2) ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน 

ตามอัตราท่ีกาํหนดให้แก่ GOL ภายใต้ตามสัญญาสัมปทาน  

ซ่ึงการเข้าทําสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 

เป็นการทําสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธี

ปฏิบติัในการกาํหนดราคาท่ีชดัเจน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  

การเข้าทําสั ญญาสั มปทานดังกล่าวมี 

ความเหมาะสม เน่ืองจากการเขา้ทาํสัญญา

ดังกล่าวเป็นการเข้าทาํสัญญากับภาครัฐ

ของ สปป.ลาว ซ่ึ งมีระเบียบวิธีปฏิบัติ 

ในการกาํหนดราคาท่ีชดัเจน 
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6. รายการระหว่าง บริษทัยอ่ยกบั รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 

EDL เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแล้วใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

ของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การบริการด้านปฏิบัติการบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า

ย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า  

• ค่าบริการภายใตส้ัญญาดาํเนินการใหบ้ริการ

ดา้นปฏิบติัการและบาํรุงรักษาสถานีไฟฟ้ายอ่ย

นาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

19.45 

 

 

1.70 

 

 

 

 

18.22 

 

 

1.54 

 

 

 

 

บริษทัย่อย (SEAN และ NN2) ว่าจ้าง EDL ในการให้บริการ

งานดา้นปฏิบติัการและบาํรุงรักษาสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและ

ระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยงัจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ 

สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลตจ์ากโครงการถึงสถานีไฟฟ้ายอ่ย

บา้นนาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลตจ์ากสถานีไฟฟ้า

ยอ่ยนาบงมายงัจุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่นํ้าโขง โดย EDL เป็น

ผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้ง

การเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวกบัหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว 

ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการกาํหนดราคาท่ีชดัเจน 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีความเหมาะสม 

เน่ืองจาก EDL เป็นผู ้มีความเช่ียวชาญ

เกี่ยวกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว 

อีกทั้งการเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวยงัเขา้ข่าย

เป็นการเขา้ทาํสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐ

ของ สปป.ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติ 

ในการกาํหนดราคาท่ีชดัเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การส่งพนักงานจาก EDL ปฏิบัติงานให้แก่ NN2  

• ค่าใชจ่้ายการบริหาร 

 

- 

 

0.80 

 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร บ ริ ห า ร ข อ ง  NN2 เม่ื อ วัน ท่ี  

19 พฤศจิกายน 2553 มีมติแต่งตั้งพนักงานจาก EDL ซ่ึงถูก

ส่งมาปฏิบติังานให้แก่ NN2 จาํนวน 1 ราย โดยเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่ง Assistant Managing Director  ภายใตฝ่้ายบาํรุงรักษา 

ทาํหน้าท่ีดูแลงานด้านสถานีไฟฟ้านางบงและระบสายส่ง

ของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี  

1 ธันวาคม 2553 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจําเดือน

ให้กับ  EDL ตามจําน วน ท่ีได้ตกลงกัน  ต่อมาเม่ือ วัน ท่ี  

4 มกราคม 2554 EDL ไดมี้หนังสือแจ้งค่าบริการในการส่ง

พนักงานมาทาํงานท่ี NN2 ในอตัราเดือนละ 3,500 ดอลลาร์

สหรัฐฯ  โดยให้มีตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2553  และจ่ายเข้า

บัญ ชีของ EDL น อก จากน้ี  NN2  ต้องจัด ห าส่ิ งอ ําน ว ย 

ความสะดวกตามกฎระเบียบของ NN2 ให้กับพนักงาน 

ของ EDL 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

เน่ืองจาก EDL มีบุคคลากรมีความชาํนาญ

ในดา้นการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้า

และสายส่ งใน สปป. ลาว นอกจากน้ี   

ราคาค่าจ้างตามสัญญาดงักล่าวยงัคาํนวณ

มาจากจํานวนบุคคลากร ลักษณะงาน  

และค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว 

ดังนั้ น  ร าค าดั งก ล่ าว จึ งเป็ น ราค า ท่ี

สมเหตุสมผล 
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7. รายการระหว่างบริษทั และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั (BLDC)  

 BLDC เป็นบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทั เน่ืองจากมีกรรมการร่วมกนั 2 ราย ไดแ้ก ่(1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และ (2) ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อวางท่อก๊าซ 

วางท่อไอน้ํา และปักเสาไฟฟ้า 

• จ่ายค่าเช่าพื้นท่ี 

• เจา้หน้ี 

 

 

 

8.17 

0.69 

 

 

 

0.91 

- 

 

 

บริษทัย่อย (BIC) ไดเ้ช่าท่ีดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ 

ในดา้นต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน 

การบริการรักษาและซ่อมบํารุงระบบท่อ  (แนวท่อก๊าซ

ธรรมชาติ) และใชปั้กเสาไฟฟ้า 115 kV, 22 kV และ วางท่อ

ไอนํ้ า เพื่อด ําเนินการผลิตไฟฟ้า การทํารายการดังกล่าว 

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของ BIC 

ตลอดจนเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอนํ้ า เพื่อขายไฟฟ้า และ 

ไอนํ้า ใหลู้กคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเป็นราคา 

ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคา BLDC เรียกเก็บจากผู ้เช่า

พื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ก าร เข้ าทํ า ร า ย ก าร ดังก ล่ า ว มี ค ว า ม

สมเหตุสมผล เน่ืองจากการเขา้ทาํรายการ

เพื่อให้ได้มาซ่ึงก๊ าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็น

วตัถุดิบหลกัของ BIC ตลอดจนเสาไฟฟ้า

และแนวท่อไอนํ้ า เพื่อขายไฟฟ้าและ 

ไอนํ้ าให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม

บางป ะอิ น และเป็น ราค าท่ี เห มาะส ม

เน่ืองจากเป็นอตัราท่ี BLDC เรียกเก็บจาก

ผู ้เช่าพื้นท่ีเพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะ

เดียวกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่

สํานักงานและบ้านพักพนักงาน 

• ค่าเช่าท่ีดิน 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

8.16 

0.69 

 

 

- 

- 

 

 

วัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างเป็นสํานักงาน

โครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมบางปะอิน

และเป็น บ้านพักพ นักงาน ชั่วคราว เท่านั้ น  ระยะเวล า  

32 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558  ถึง  31 สิงหาคม 2560  

ในอตัรา 680,000 บาทต่อเดือน 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ก าร เข้ าทํ า ร า ย ก าร ดังก ล่ า ว มี ค ว า ม

สมเหตุสมผล และราคาค่าเช่าเป็นราคา 

ท่ี เห มาะ ส มเน่ื อ งจากเป็ น อัตราป ก ติ 

ท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพื้นท่ีรายอื่น

เพื่อใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั 

การจ้างบริหารระหว่าง BIC กับ BLDC 

• ค่าใชจ่้ายบริหาร 

• เจา้หน้ีค่าบริการ 

 

 

1.77 

0.33 

 

1.68 

0.30 

 

บริษัทย่อย  (BIC) ว่าจ้าง BLDC เป็นผู ้จัดหาบุคลากรเข้า

ดาํเนินการบริหารงานใน BIC 1 ราย สําหรับการบริหาร

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โดยอตัราค่าตอบแทน

ดงักล่าวคาํนวณมาจากบุคลากรและลกัษณะงาน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

เน่ืองจาก BLDC มีบุคลากรและมีความ

ชาํนาญในดา้นการบริหารจัดการ และมี

คุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ในการ

ดําเนิ น ธุรกิจของ BIC ได้ น อกจาก น้ี 

ราคาค่าตอบแทน สําหรับบริการตาม
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

สัญญาดงักล่าวยงัคาํนวณมาจากจํานวน

บุ ค ล าก ร ลัก ษ ณ ะ งาน  ดังนั้ น  ราค า

ดังก ล่าว จึงเป็ น ราคา ท่ี ส มเห ตุส มผ ล 

ในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีการเจรจา

ต่อรองเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป 

และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษทัและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

สัญญาจ้างบริหารงานระหว่าง CKP  และ BLDC  

•   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

•   เจา้หน้ีค่าบริหาร 

 

- 

- 

 

1.44 

0.13 

 

CKP เข้าท ําสั ญญ าจ้างบ ริห ารงาน เกี่ ยวกับ การพัฒ น า

โครงการ SSP ระบบ Cogeneration โดยให้เป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการติดต่อ ประสานงาน และดาํเนินการตามท่ีไดรั้บแจ้ง

จาก ห น่ วยงาน ราชก ารแ ล ะเอก ชน ทั้ งใน ภู มิภาคแ ล ะ

ส่วนกลาง เพื่อให้การดาํเนินโครงการเป็นไปโดยถูกต้อง 

ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งตลอดจนรวมถึง

การจัดทาํเอกสารเพื่อยื่นคาํร้องและขอ้เสนอการขายไฟฟ้า 

ยื่นต่อ กฟผ. ให้เป็นไปตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

เน่ื องจาก BLDC  มีบุคลากรท่ี มีความ

ชาํนาญในดา้นการบริหารจดัการ   และมี

คุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ในการ

ดาํเนินธุรกิจ  นอกจากน้ี ราคาค่าจา้งตาม

สัญญาดงักล่าวยงัคาํนวณมาจาก จาํนวน

บุคคลากร  ลกัษณะงานและค่าตอบแทน
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กของ กฟผ. ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา  

1 ปี นับตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 

โดยตกลงท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกนั เป็นจาํนวนเงิน 

120,000 บาทต่อเดือน 

ข อ งพ นั ก งาน ดังก ล่ าว  ดังนั้ น  ราค า

ดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

8. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย  กบับริษทั โกลบอล เพาวเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) (GPSC) 

บ ริษัท  โกล บ อล  เพ า เวอร์  ซิ น เน อ ร์ยี่  จ ํากัด  (มห าชน ) (GPSC) ได้รับ โอ น หุ้ น  BIC ใน สั ดส่ วน ร้อยล ะ 25 ข องทุ น จด ท ะเบี ยน แ ละเรียก ชําระแล้วใน  BIC จาก  ป ตท .   

เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีผลทําให้ GPSC เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIC และ GPSC เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียน 

และเรียกชาํระแลว้ใน GPSC 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การซ้ือก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. 

• ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

1,826.97 

147.81 

 

 

 

1,979.14 

173.64 

 

 

 

บริษทัยอ่ย (BIC) ทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบั ปตท.โดย

สัญญาดงักล่าวเป็นรูปแบบสัญญาตามปกติสาํหรับขายก๊าซ

ธรรมชาติแก่โครงการ SPP โดยมีอายสุัญญา 25 ปีจากวนัท่ี

เร่ิมใชก้๊าซเพื่อการคา้ มีจาํนวนซ้ือต่อวนัเท่ากบั 18.83 ลา้น

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

เป็นรายการท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการ

ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเพื่อการดาํเนินธุรกิจ

ตามป กติแ ละเป็ น ราคาท่ี เห มาะส มแ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

ลูกบาศก์ฟุตต่อวนัและใชก้๊าซไดสู้งสุดไม่เกินวนัละ 21.55 

ล้านลูกบาศก์ฟุต นอกจากน้ี สัญญาระบุให้ซ้ือก๊าซจาก 

ปตท. ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 85ของปริมาณรวมทั้ งปี คาํนวณ

จากสูตรท่ีระบุในสัญญาจึงเป็นสัญญามาตรฐานสําหรับ

โรงไฟฟ้าลกัษณะเดียวกัน โดยราคาก๊าซจะเป็นราคาเน้ือ

ก๊าซและอตัราค่าผ่านท่อตามสูตรท่ีระบุในสัญญา 

ละสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตาม

แบบสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติสําหรับ

โครงการ SPP ท่ีปตท.ใช้สําหรับลูกค้า 

SPP รายอื่นๆ ทั่วไปและมีอัตราค่าก๊าซ 

ท่ีมีสูตรคาํนวณค่าก๊าซอยา่งชดัเจน 
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9. รายการระหว่างบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ( TTW)  

 TTW เป็ น ห น่ึ งใน ผู ้ถือหุ้น รายให ญ่ขอ งบ ริษัท โดยถื อหุ้น สั ดส่ วน ร้อยละ 25.311 ของทุ น จดท ะเบียน และเรียก ชําระแล้ว แล ะมีกรรมการร่วมกัน จําน วน  5 ราย ได้แ ก ่ 

(1) ดร. ทนง  พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์(3) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ (4) นายณรงค ์แสงสุริยะ และ (5) นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ / ความจําเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

รอบบัญชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.57 

การซ้ือขายน้ําประปา 

• ค่านํ้าประปา 

• ค่าบาํบดันํ้าเสีย 

• เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

25.14 

1.56 

5.48 

 

 

 

 

25.05 

1.56 

4.86 

 

 

 

 

บริษทัย่อย (BIC) ไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ าประปากบั TTW 

โดยมีอัตราค่านํ้ าประปา 22.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และในช่วงระยะเวลาระหว่าง

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะชาํระค่าบาํบดันํ้ าเสียในปริมาณ 80% 

ของปริมาณ การใช้นํ้ าประปา ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่ 

เปิดดาํเนินการ ชาํระค่าบาํบัดนํ้ าเสียในปริมาณ 20% ของ

ปริมาณการใชน้ํ้ าประปา รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขาย

นํ้ าประปาเพื่อการดาํเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการ 

ท่ีมีการจ่ายตามสัญญา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

เป็นรายการท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการ

ซ้ื อ ข า ย นํ้ า ดิ บ เพื่ อ ก า ร ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ

ตามปกติและเป็นราคาท่ีเหมาะสมและ

สมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตามแบบ

สัญญา 

  1 รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังล่าสุด 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่สําคญั 

13.1 งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบญัชีสาํหรับงบการเงินงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับงวดส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบงบการเงินดงักล่าวแลว้ และไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินน้ีแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2558 ของบริษทัและบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีนําเสนอประกอบด้วย ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                

31ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสําหรับ 

ปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

• งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

บาท % บาท % บาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,791,473,304 3.55  1,830,132,583 3.71 2,140,584,830 3.92 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 464,831,748 0.92  516,133,527 1.05 528,774,885 0.97 

เงินลงทุนชัว่คราว 64,348,124 0.13  235,048,767 0.48 1,182,239,606 2.17 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,002,307,606 1.99  1,483,177,493 3.01 1,219,268,919 2.23 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 20,397,163 0.04 44,947,155 0.09 47,227,753 0.09 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 158,659,539 0.31  53,309,293 0.11 77,606,258 0.14 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,502,017,484 6.94  4,162,748,818 8.44 5,195,702,251 9.52 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน                                             

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 1,360,617,411 2.70  1,194,900,016 2.42 1,220,677,307 2.24 

เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 219,147,179 0.43  235,817,892 0.48 261,067,824 0.48 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - 4,815,999,217 8.83 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า  

–  ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

5,494,228,856 

 

10.88  

 

5,251,881,839 

 

10.65 

 

5,009,534,821 

 

9.18 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

 – ส่วนของผูไ้ม่มีอาํนาจควบคุมบริษทั 

 

6,878,902,004 

           

13.63  

 

6,599,965,198 

           

13.38 

 

6,321,028,392 

 

11.58 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง 366,650,526 0.73  464,900,336 0.94 1,614,807,030 2.96 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันํ้าภายใตส้ัญญา

สัมปทาน 
26,458,463,976 52.41  25,385,664,684 51.46  24,312,865,393 44.56 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 5,993,207,108 11.87  5,830,294,634 11.82  5,610,909,139 10.28 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 208,277,334 0.41  201,177,454 0.41  203,951,235 0.37 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 46,979,494,394 93.06  45,164,602,053 91.56  49,370,840,358 90.48 

รวมสินทรัพย์ 50,481,511,878 100.00  49,327,350,871 100.00  54,566,542,609 100.00 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

บาท % บาท % บาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนีสิ้นหมุนเวียน             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 674,111,183  1.34  427,731,675 0.87 618,638,343 1.13 

หน้ีสินตามสัญญาการเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,867,485  0.01  6,124,535 0.01  1,873,632 0.00 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 60,000,000  0.12  71,333,690 0.14 - - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

 

-  

 

-    

 

-  

 

-    

 

- 

 

- 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระคืนภายในหน่ึงปี    1,713,605,080  

            

3.39  

      

1,671,794,820 

            

3.39  

 

1,765,675,455 

 

3.24 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 626,153  0.00  228,383 0.00  131,069 0.00 

เงินประกนัผลงาน 4,544,373  0.01  2,361,526 0.00 95,237 0.00 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50,610,445  0.10  41,564,075 0.08  30,005,726 0.05 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,508,364,719  4.97  2,221,138,704  4.50 2,416,419,462 4.43 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

หน้ีสินตามสัญญาการเช่าทางเงิน - สุทธิท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

 

9,830,195 

            

0.02  

 

3,705,659 

            

0.01 

 

1,855,158 

 

0.00 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากท่ีถึงกาํหนด

ชาํระคืนภายในหน่ึงปี 

 

22,420,476,393 

           

44.41  

 

20,821,320,392 

           

42.21  

 

20,138,630,012 

 

36.91 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - - 20,207,730 0.04 24,661,190 0.05 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6,477,690 0.01  10,829,805 0.02 15,107,034 0.03 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 122,743,625 0.24  146,570,112 0.30  157,687,658 0.29 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 22,559,527,903  44.69  21,002,633,698 42.58 20,337,941,052 37.27 

รวมหนีสิ้น 25,067,892,622  49.66  23,223,772,402 47.08 22,754,360,514 41.70 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 10.90  5,500,000,000 11.15  9,240,000,000 16.93 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 5,500,000,000 10.90  5,500,000,000 11.15 7,370,000,000 13.51 

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 5,966,908,660 11.82  5,796,908,660 11.75 9,522,332,101 17.45 

กาํไรสะสม           

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฏหมาย  -    10,280,115 0.02    26,343,853 0.05 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 235,069,281 0.47  866,605,141 1.76 1,152,418,946 2.11 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (112,192,854)  (0.22) (125,668,901) (0.25) (316,649,668) (0.58) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,589,785,087  22.96  12,048,125,015 24.42 17,754,445,234 32.54 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 13,823,834,169 27.38  14,055,453,454 28.49 14,057,736,861 25.76 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,413,619,256  50.34  26,103,578,469 52.92 31,812,182,095 58.30 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 50,481,511,878  100.00  49,327,350,871 100.0  54,566,542,609 100.00 
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• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

บาท % บาท % บาท % 

รายไดจ้ากการขาย       

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า 5,456,624,340      96.86  6,829,958,493 97.19 6,585,089,829 96.12 

   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 111,648,960       1.98  112,183,680 1.60 111,416,640 1.63 

รายไดค่้าบริหารโครงการ 44,048,130       0.78  56,856,445 0.81 60,591,241 0.88 

รายไดอ่ื้น           

   ดอกเบ้ียรับ 16,212,277       0.29  24,329,941 0.35 30,548,788 0.45 

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          2,680,881       0.05  - - 41,874,201 0.61 

   อ่ืนๆ          2,211,644       0.04  4,037,127 0.06 21,171,135 0.31 

รวมรายได้ 5,633,426,232    100.00  7,027,365,686   100.00  6,850,691,834 100.00 

ตน้ทุนขาย           

   ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํ้า 2,786,448,353      49.46  4,021,671,507 57.23 4,023,695,873 58.73 

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย 508,090,538       9.02  521,283,824 7.42 521,283,824 7.61 

ตน้ทุนการบริหารโครงการ - - 68,507,848 0.97 73,122,554 1.07 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 409,830,054       7.27  344,470,312 4.90 344,562,797 5.03 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - 4,739,447 0.07 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 3,704,368,945      65.76  4,960,672,938 70.59 4,962,665,048 72.44 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

   

1,929,057,287      34.24  2,066,692,748 29.41 1,888,026,786 27.56 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 15,734,753 0.28 34,670,713 0.49 35,749,932 0.52 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  - - - (27,180,654) (0.40) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,944,792,040      34.52  2,101,363,461 29.90 1,896,596,064 27.68 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,340,295,662)  (23.79) (1,218,970,712) (17.35) (1,110,185,022) (16.21) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 604,496,378      10.73  882,392,749 12.56 786,411,042 11.48 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้  (1,887,392)    (0.03) (243,731) (0.00) (292,709) (0.00) 

กาํไรสําหรับงวด 602,608,986      10.70  882,149,018 12.55 786,118,333 11.48 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่:       

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย             148,616       0.00  1,857,991 0.03 5,690,534 0.08 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  (275,495,220)    (4.89) (25,443,480) (0.36) (438,831,468) (6.41) 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด   (275,346,604)    (4.89) (23,585,489) (0.34) (433,140,934) (6.32) 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด  327,262,382       5.81  858,563,529 12.22 352,977,399 5.15 

การแบ่งปันกาํไร          

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 218,883,795       3.89  471,815,975 6.71 411,875,203 6.01 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 383,725,191       6.81  410,333,043 5.84 374,243,130 5.46 

การแบ่งปันกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม            

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 103,324,418       1.83  458,339,928 6.52 220,894,438 3.22 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 223,937,964       3.98  400,223,601 5.70 132,082,961 1.93 
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• งบกระแสเงินสด 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน       

กาํไรกอ่นภาษี        604,496,378  882,392,749 786,411,042 

รายการปรับกระทบยอดกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)       

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน      

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย      1,241,202,575  1,336,889,493 1,344,430,156 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั        (15,734,753) (34,670,713) (35,749,932) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 27,180,654 

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ ์             (999,999) (2,653,914) 826,382 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริง          26,161,144  29,139,783 (25,772,691) 

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย            3,233,424  8,883,963 11,790,507 

   ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าตดัจาํหน่าย        508,090,537  521,283,824 521,283,824 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย      1,331,228,476  1,202,670,621 1,112,749,976 

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั)            4,345,790  4,331,831 4,245,276 

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ดาํเนินงาน      3,702,023,572  3,948,267,637 3,747,395,194 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        (51,920,010) (484,175,638) 261,309,745 

   อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (10,903,097) (24,549,992) (2,280,598) 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (15,292,700) 105,653,698 (24,045,246) 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน          (3,754,529) (5,174,092) (11,687,708) 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)      

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        411,931,650  (223,321,527) 151,913,596 

   เงินประกนัผลงาน              903,673  (2,182,847) (2,266,289) 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน          40,120,621  (8,893,784) (11,558,349) 

   หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั          21,383,437  14,156,690 - 

เงินสดสุทธิจากในกจิกรรมดาํเนินงาน      4,094,492,617  3,319,780,145 4,108,780,345 

   จ่ายดอกเบ้ีย        (111,127,797) (55,098,821) (49,949,016) 

   จ่ายภาษีเงินได ้          (2,586,013) (1,059,732) (641,742) 

เงินสดสุทธิจาก ในกจิกรรมดําเนินงาน      3,980,778,807  3,263,621,592 4,058,189,587 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้นเพ่ิมข้ึน       (161,979,236) (55,756,562) (12,828,015) 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง        (87,494,534) 153,744,266 (2,661,083) 

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน         (43,863,558) (168,842,651) (941,500,306) 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน                      -                         -    - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน - - (4,862,700,000) 

เงินสดสุทธิจ่ายซ้ือบริษทัย่อย        (412,236,911) - - 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้างเพ่ิมข้ึน        (13,983,882) (91,704,166) (1,103,747,617) 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันํ้าภายใตส้ัญญาสัมปทานเพ่ิมข้ึน          (5,579,201) - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง     (1,106,115,761) (88,668,320) (63,295,069) 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ ์            1,000,000  4,699,650 10,555,564 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - 18,000,000 10,500,000 

จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ -  -   

   ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง        (94,903,662)        (1,198,406) (18,703,832) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ    (1,925,156,745) (229,726,189) (6,984,380,358) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน - - 120,113,922 

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        643,866,386  1,181,333,690 - 

ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    (1,913,114,694) (1,170,000,000) (71,333,690) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง       (234,055,675) (1,649,636,850) (982,539,000) 

จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู ้ (1,250,000) - (34,042,500) 

จ่ายค่าธรรมเนียมขยายเวลาชาํระคืนเงินกูแ้ละจากการปรับลดอตัรา

ดอกเบ้ีย       - (28,449,795) - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัลดลง       (250,000,000) -  

เงินสดจ่ายจากการลดทุนเรือนหุน้    (6,133,300,000) -  

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน      8,400,208,660  - 5,595,423,441 

จ่ายดอกเบ้ีย    (1,209,920,080) (1,149,536,152) (1,033,401,022) 

เงินปันผลจ่าย - - (109,997,660) 

เงินปันผลจ่ายของบริษทัย่อย       (152,660,026) (168,604,316) (249,913,476) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน       (850,225,429) (2,984,893,423) 3,234,310,015 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด          13,243,349  (10,342,701) 2,333,003 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ      1,218,639,982  38,659,279 310,452,247 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี        572,833,322  1,791,473,304 1,830,132,583 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี      1,791,473,304  1,830,132,583 2,140,584,830 
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รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)     

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 49.96 42.07 39.91 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 34.65 30.02 28.07 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 204.69 155.31 213.97 

EBITDA Margin (%) 65.57 56.34 54.92 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 10.70 12.55 11.48 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 2.53 3.42 2.71 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1.26 1.77 1.51 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 5.99 6.88 6.74 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.12  0.14 0.13 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.99  0.89 0.72 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 3.10  2.76 3.79 
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การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคญั 

1.1. ภาพรวมของการดําเนินงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอื่น (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

จากพลงังานประเภทต่างๆ ปัจจุบนับริษทัถือหุน้ใน 6 บริษทั ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน 3 ประเภท ไดแ้ก่ โครงการ

ไฟฟ้าพลงันํ้า จาํนวน 2 โครงการ คือ โครงการไฟฟ้าพลงันํ้านํ้างึม 2 ซ่ึงดาํเนินการโดย บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 

จาํกดั (SEAN) และโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) โครงการ

ไฟฟ้าระบบ Cogeneration จาํนวน 2 โครงการ ซ่ึงดาํเนินการโดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) และ

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์จาํนวน 3 โครงการ ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC)  บริษทั เชียงราย 

โซล่าร์ จาํกดั (CRS) และ บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั (NRS)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีกาํลงัการผลิตท่ีมี

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ (Contracted Capacity) รวมทั้งส้ิน 2,159.5 เมกะวตัต0์

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 6,850.69 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 176.67 ลา้นบาท โดยมีรายได้

หลักคือรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนํ้ า 6,696.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 97.75 ของรายได้รวม แบ่งเป็นรายได ้

จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า  3,883.15 ลา้นบาท รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration   2,654.89 ลา้นบาท 

และรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 158.47 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2557 มีรายไดร้วม 7,027.37 ลา้นบาท 

โดยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนํ้ า 6,942.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.79 ของรายได้รวม แบ่งเป็นรายได ้

จากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า 3,976.45 ลา้นบาท รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 2,803.12 ลา้นบาท 

และรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์162.57 ลา้นบาท 

บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายในปี 2558 จาํนวน  4,023.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.09 ของรายไดจ้ากการขาย

ไฟฟ้าและไอนํ้ า ส่งผลให้มีก ําไรขั้ นต้น 2,672.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.91 ในขณะท่ีต้นทุนขายในปี 2557  

                                                             
1 กาํลงัการผลิตติดตั้งจากโครงการท่ีดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 754.5 เมกะวตัต์ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์

จาํกัด (มหาชน) (CKP)
2,159.5 MW

พลังนํา้

1,900 MW

บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย 

เอนเนอร์จี จาํกดั (SEAN)

บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2

จาํกดั (NN2) 
615 MW

บริษทั ไซยะบุรี 

พาวเวอร์ จาํกดั
1,285 MW

ระบบ

Cogeneration
237.5 MW

บริษทั บางปะอิน โคเจน

เนอเรชัน่ จาํกดั (BIC)
237.5 MW

พลังแสงอาทิตย์

22 MW

บริษทั บางเขนชยั 

จาํกดั (BKC) 
8 MW

บริษทั เชียงราย 

โซล่าร์ จาํกดั (CRS)
8 MW

บริษทั นครราชสิมา 

โซล่าร์ จาํกดั (NRS) 
6 MW

56% 

75% 

100% 30% 65% 30% 30% 
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มีจาํนวน 4,021.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ส่งผลให้มีกาํไรขั้นตน้ 2,920.47 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 42.07  

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั  411.88 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  59.94 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.70 

 

1.2. เหตุการณ์สําคญัในปี 2558 

 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 ไดมี้มติอนุมติัท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

(ก) ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 3,740 ลา้นบาท จากเดิม 5,500 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน

ทั้งส้ิน 9,240 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 3,740 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  

1 บาท พร้อมทั้ งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 

การถือหุน้(Rights Offering) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษทั  

(ข) ให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ีมี 

การจองซ้ือและชาํระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558  

บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและชาํระแลว้อีกจาํนวน 1,870 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ี 

ชาํระแล้วเพิ่มข้ึนเป็น 7,370 ล้านบาทจากเดิมจํานวน 5,500 ล้านบาท โดยหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเร่ิม 

ซ้ือขายวนัท่ี 4 มิถุนายน 2558   และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (CKP-W1) 

เร่ิมซ้ือขายวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558    

 วนัท่ี 27  เมษายน 2558 บริษัทไดจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหุ้นเป็นคร้ังแรก ในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็น

จาํนวน 110 ลา้นบาท  

 วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) จากบริษทั ช.การช่าง 

จาํกดั (มหาชน) (CK) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 4,344 

ลา้นบาท โดย XPCL เป็นผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี ซ่ึงเป็นโครงการไฟฟ้าประเภทฝายนํ้าลน้บน

แม่นํ้าโขง ขนาดกาํลงัการผลิต 1,285 เมกะวตัต ์และมีกาํหนดเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนตุลาคม 2562 

 ความกา้วหนา้ของโครงการระหว่างก่อสร้าง 

1. โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 2 (BIC2) เป็นโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration มีกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวตัต์ และมีกาํลงัการผลิตไอนํ้ า 20 ตนัต่อชัว่โมง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปีหลงัเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์โดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

ได้ลงน ามสัญ ญากู ้ยืมเงิน ระยะยาวกับธน าคารพ าณิ ชย์ใน เดือน ธัน วาคม 2557 โดยมีวงเงิน กู ้ 

4,005 ล้านบาท และเร่ิมต้นการก่อสร้างในต้น ปี  2558 ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2558 ความคืบหน้า 

การก่อสร้างโครงการคิดเป็นร้อยละ 19  และมีกาํหนดเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 2560 

2. โครงการไฟฟ้าพลังน้ํา ไซยะบุรี (XPCL) เป็นโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ าแบบฝายนํ้ าล้น (Run-of-River 

Barrage) มีก ําลังการผลิตติดตั้ ง 1,285 เมกะวัตต์ ตั้ งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

(สปป.ลาว) มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) เป็นระยะเวลา 29 ปีหลงัเร่ิม

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์มีวงเงินกู ้62,288 ลา้นบาท และ 711 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
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2558 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นร้อยละ 56 และมีกาํหนดเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

ในเดือนตุลาคม 2562 

1.3. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดําเนินงาน 

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเผชิญกบัความผนัผวนหลายดา้น เช่น ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ทิศทางของอตัรา

ดอกเบ้ียและอตัราแลกเปลี่ยน รวมทั้งการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ อย่างไรกต็าม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าไม่ไดรั้บผลกระทบจาก

ความผนัผวนและการชะลอตวัดงักล่าวอย่างมีสาระสาํคญั เน่ืองจากทุกโครงการท่ีบริษทัเขา้ลงทุนมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ระยะยาวกบัภาครัฐและลูกคา้เอกชนท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ประกอบกบัสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ามีการบริหาร

จัดการความเส่ียงไวอ้ย่างเหมาะสม โดยโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 มีรายไดส่้วนหน่ึงเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ  

ในขณะเดียวกนักมี็เงินกูย้มืระยะยาวส่วนหน่ึงในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกนั นบัเป็นการบริหารจัดการความเส่ียง

จากอตัราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) นอกจากน้ี การอ่อนตวัของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลดอลลาร์

สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเม่ือแปลงเป็นสกุลเงินบาท ในส่วนของความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ 

ในปี 2558 นั้น ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

ปรับตวัลดลงร้อยละ 8 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลไกของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. มีลกัษณะ Pass-Through ตน้ทุน

ค่าก๊าซธรรมชาติผ่านราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ี กฟผ. ชาํระให้แก่บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั กล่าวคือ ตน้ทุน 

ค่าก๊าซธรรมชาติได้รวมอยู่ในราคาขายไฟฟ้า ดังนั้ น ความผันผวนดงักล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ 

ในการทาํกาํไรของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากดั แต่อย่างใด นอกจากน้ี การท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

และอตัราดอกเบ้ียนโยบายอยูใ่นระดบัตํ่าส่งผลดียงัต่อบริษทั โดยทาํใหต้น้ทุนทางการเงินของบริษทัลดลง  
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2. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบปี 2558 และปี 2557 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2558 2557 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้า             6,696.51  6,942.14   (245.63)  (3.54) 

รายไดค่้าบริหารโครงการ                  60.59  56.85                     3.74  6.57  

รายไดอ่ื้น                  93.59  28.37                    65.22  229.92  

หกั ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน             4,962.66  4,960.67   1.99  0.04  

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกจิการท่ี

ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 

                   

 8.57  

 

34.67  

 

 (26.10) 

 

 (75.28) 

กาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษี             1,896.60  2,101.36   (204.76)  (9.74) 

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             1,110.19  1,218.97              (108.78)   (8.92) 

หกั ภาษีเงินได้                   0.29  0.24                   0.05 20.10  

กาํไรสุทธิสําหรับงวด                786.12  882.15   (96.03)  (10.89) 

- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                411.88  471.82   (59.94)  (12.70) 

- ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัย่อย 

             

    374.24  

 

410.33  

 

 (36.09) 

 

 (8.80) 

 

2.1 รายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ซ่ึงประกอบดว้ยไฟฟ้าจาก 

พลงันํ้ า ไฟฟ้าระบบ Cogeneration และไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์(2) รายไดจ้ากการขายไอนํ้ า (3) รายไดจ้ากค่าบริหาร

โครงการ และ (4) รายไดอ้ื่น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 

รายได้ตามงบการเงินรวม 

2558 2557 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 6,619.97  96.63  6,862.07  97.65   (242.10)  (3.53) 

รายไดจ้ากการขายไอนํ้า 76.54  1.12  80.07  1.14   (3.53)  (4.41) 

รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการ 60.59  0.88  56.85  0.81  3.74  6.57  

รายไดอ่ื้น 93.59  1.37  28.37  0.40  65.22  229.92  

รวมรายได้ทั้งหมด 6,850.69  100.00  7,027.36  100.00   (176.67)  (2.51) 
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(1) รายได้จากการขายไฟฟ้า 

  
ปริมาณไฟฟ้าขาย เปลีย่นแปลง รายได้จากการขายไฟฟ้า เปลีย่นแปลง 

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

  2558 2557 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 2558 2557 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

พลงันํ้า 2,193.48  2,321.37   (127.89)  (5.51) 3,883.15  3,976.45   (93.30)  (2.35) 

ระบบ 

Cogeneration 759.02  758.35  

 

0.67  

 

0.09  

 

2,578.35  

 

2,723.05  

 

(144.70) 

 

 (5.31) 

พลงัแสงอาทิตย ์ 13.98  14.08   (0.10)  (0.71) 158.47  162.57   (4.10)  (2.52) 

รวม 2,966.48  3,093.80   (127.32)  (4.12) 6,619.97  6,862.07   (242.10)  (3.53) 
 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 6,619.97 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 96.63 ของ

รายไดร้วม โดยลดลงจากปี 2557 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าทั้งหมด 6,862.07 ลา้นบาท การลดลงของรายไดจ้ากการ

ขายไฟฟ้าจาํนวน 242.10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.53 มีสาเหตุมาจาก 

 ราคาขายไฟฟ้าของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด ลดลง เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติลดลง 

โครงสร้างราคาขายไฟฟ้าของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั สาํหรับส่วนท่ีขายให ้กฟผ. มีลกัษณะ 

pass-through กล่าวคือ Energy Payment ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของค่าไฟฟ้าท่ีไดรั้บจาก กฟผ. นั้น จะแปร

ผนัตามราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นต้นทุนหลัก เพื่อไม่ให้ภาคเอกชนต้องแบกรับภาระของความผันผวน 

ของราคาก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีโครงสร้างราคาขายไฟฟ้าส่วนท่ีขายให้แก่ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมนั้ น  

แมไ้ม่ไดแ้ปรผนัโดยตรงตามราคาก๊าซธรรมชาติ แต่กอ็า้งอิงราคา Ft ซ่ึงมีราคาก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจัยหน่ึง 

ในการคาํนวณ โดยราคาเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติในปี 2558 ลดลงจากราคาเฉลี่ยของปีก่อนประมาณร้อยละ 8  และ

ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของ บริษทั  บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ลดลงประมาณร้อยละ 5 ในขณะท่ีปริมาณ

การผลิตไม่เปลี่ยนแปลง 

 การรับรู้รายได้ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา น้ํางึม 2 ในส่วนบัญชีสํารองที่ได้แจ้งความพร้อมในการผลิตในปี 

2556  และ กฟผ. ส่ังผลิตในไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2557 โดยปี 2558 ไม่มีรายการดังกล่าว 

ในปี 2556 มีปริมาณนํ้ าค่อนข้างมาก ส่งผลให้โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 สามารถผลิตไฟฟ้าได้เกิน

ปริมาณเป้าหมาย และสามารถบันทึกปริมาณไฟฟ้าท่ีสามารถผลิตไดม้ากกว่าปริมาณเป้าหมายไวใ้นบัญชี

สาํรองไฟฟ้าหลกั (PE Account) จาํนวน 95.91 ลา้นหน่วย และบญัชีสํารองไฟฟ้ารอง (SE Account) จาํนวน 

3.21 ลา้นหน่วย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากช่วงส้ินปี 2556 ประเทศไทยมีอากาศหนาวเยน็ทาํใหค้วามตอ้งการใช้

ไฟฟ้าลดลง กฟผ. จึงสั่งผลิตไฟฟ้าไม่เต็มความพร้อมจ่ายท่ีโครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 ได้แจ้งไป  

ดงันั้ น บัญชีสํารองไฟฟ้าหลกั (PE Account) จํานวน 55.03 ลา้นหน่วยท่ีบันทึกในบัญชีสํารองไฟฟ้าแล้ว 

แต่ กฟผ. ยงัไม่ไดส้ั่งจ่ายไฟฟ้า จึงยงัไม่ไดน้ับรวมเป็นรายไดใ้นปี 2556 แต่เม่ือ กฟผ. สั่งจ่ายไฟฟ้าดงักล่าว 

ในเดือนมีนาคม 2557 จึงรับรู้เป็นรายได ้คิดเป็นจาํนวน 43.83 ลา้นบาท ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558  

ไม่มีรายการลกัษณะดังกล่าว เน่ืองจากในปี 2557 โครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 ผลิตไฟฟ้าจริงได้ไม่ถึง

ปริมาณเป้าหมายแต่มีการนาํบญัชีสาํรองไฟฟ้ามาใชเ้พื่อชดเชยแทน 
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 ปริมาณน้ําที่ไหลเข้าสู่โครงการไฟฟ้าพลังน้ํา น้ํางึม 2  ในปี 2558 ลดลงจากปีก่อนหน้า 

แผนภาพดา้นล่างแสดงปริมาณไฟฟ้าท่ีขายได ้และระดบันํ้ าในอ่างเก็บนํ้ า เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และ 

ปี 2557 โดยในปี 2558 โครงการไฟฟ้าพลังนํ้ า นํ้ างึม 2 สามารถผลิตไฟฟ้าไดน้้อยกว่าปี 2557 เน่ืองจาก 

มีปริมาณนํ้ าท่ีไหลผ่านบริเวณอ่างเกบ็นํ้าลดลงจากปีก่อน ในปี 2558 มีปริมาณนํ้าไหลผ่านตวัเข่ือนในปริมาณ 

5,805.06 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบกับปีก่อนหน้า ซ่ึงมีปริมาณ 6,354.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับ 

ในปี 2558 ฤดูฝนมาล่าชา้เน่ืองจากปรากฏการณ์ เอลนิโญ่ (EI Nino)  

 

 

โดยหลังใชบ้ัญชีสํารองไฟฟ้าหลัก (PE Account)2 ซ่ึงยกยอดมาจากปีก่อนหน้าจํานวน 94.12 ล้านหน่วย 

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 สามารถขายไฟฟ้าหลกัได ้2,152.51 ลา้นหน่วย ไฟฟ้ารอง 40.97 ลา้นหน่วย 

สรุปการขายไฟฟ้าของปี 2558 ดงัน้ี 

ล้านหน่วย 2558 2557 

การผลิต PE  2,058.39  2,115.91 

การใช ้PE Account 94.12  102.09 

ปริมาณขาย PE 2,152.51 2,218.00 

การผลิต SE 40.97  6.84 

การใช ้SE Account - 8.77 

ปริมาณขาย SE 40.97  15.61 

ปริมาณขาย EE - 87.76 

รวมปริมาณขาย 2,193.48 2,321.37 

 

  

                                                             
2ไฟฟ้าสาํรอง หมายถึง ปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตไดเ้กนิปริมาณเป้าหมาย (2,310 ลา้นหน่วย) และสามารถบนัทกึปริมาณที่เกนินั้นในบญัชีไฟฟ้าสาํรอง เพือ่นาํไปเบิกใชใ้นปีทีมี่นํ้ า

นอ้ยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมาย 
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(2) รายได้จากการขายไอน้ํา 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั มีไอนํ้ าเป็นผลพลอยไดจ้ากผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Cogeneration โดยสามารถ

ผลิตไอนํ้ าไดท่ี้กาํลงัการผลิตติดตั้ง 19.6 ตนัต่อชัว่โมง ในปี 2558 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ขายไอนํ้ า

จาํนวน 97,312.36 ตนั เพิ่มข้ึน 2,984.36 ตนั คิดเป็นร้อยละ 3 จากปี 2557 อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายไอนํ้ าลดลง

จากปีก่อน 3.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เน่ืองจากราคาขายไอนํ้ าแปรผนัตามราคากา๊ซธรรมชาติท่ีปรับตวัลดลงจากปี 

2557 

 

(3) รายได้จากค่าบริหารโครงการ 

บริษทัมีรายได้ค่าบริหารโครงการจากการให้บริการแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวน 189.93 ลา้นบาท แต่ในการนําเสนอตามงบการเงินรวม บริษัทจะไม่แสดงรายได้ท่ีได้รับจากบริษัทย่อย  

ดงันั้น รายไดจ้ากค่าบริหารโครงการตามงบการเงินรวมของบริษทัจึงมีจาํนวน 60.59 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากสัญญารับจา้ง

เป็นวิศวกรท่ีปรึกษาให้กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั โดยมีมูลค่าสัญญา ประมาณ 323.05 ลา้นบาท ครอบคลุม

ระยะเวลาตั้ งแต่ ปี 2558 จนถึง 2563 และรายได้จากสัญญา Secondment Service Agreement กับ บริษัท ไซยะบุรี  

พาวเวอร์ จาํกดั คิดเป็นจาํนวน 0.85 ลา้นบาทต่อเดือน  

(4) รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัและเงินลงทุนระยะสั้ น และกาํไรจาก

อตัราแลกเปลี่ยน 
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2.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบด้วย ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอนํ้ า ค่าสิทธิในการดาํเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า 

ตดัจาํหน่าย ตน้ทุนบริหารโครงการ ค่าใชจ่้ายในการบริหารและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ 

ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม 

2558 2557 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทนุขายไฟฟ้าและไอนํา้ 4,023.70  81.08  4,021.67  81.07  2.03  0.05  

ค่าเช้ือเพลิง 1,826.97  36.82  1,979.15  39.90   (152.18)  (7.69) 

ค่าเส่ือมราคา 1,320.63  26.61  1,317.93  26.57  2.70  0.20  

ค่าดาํเนินการและซ่อมบาํรุง 633.28  12.76  457.04  9.21  176.24  38.56  

ค่าสัมปทาน 132.59  2.67  135.42  2.73   (2.83)  (2.09) 

อ่ืนๆ 110.23  2.22  132.13  2.66   (21.90)  (16.58) 

ค่าสิทธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้า       

ตัดจําหน่าย 

                

521.28  

                  

10.51  

                

521.28  

                  

10.51  

                       

-    

                  

(0.00) 

ต้นทนุบริหารโครงการ 73.12  1.47  68.51  1.38  4.61  6.74  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 344.56  6.94  344.47  6.94  0.09  0.03  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น -    -    4.74  0.10   (4.74)  (100.00) 

รวม 4,962.66  100.00  4,960.67  100.00  1.99  0.04  
 

 ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ํา 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอนํ้าทั้งหมด 4,023.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.09 

ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ้ารวม   

 ค่าเช้ือเพลิง จาํนวน 1,826.97 ลา้นบาท ลดลง 152.18 ลา้นบาท 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ า  

ในขณะท่ีโครงการอื่นในกลุ่มบริษทัไม่มีค่าเช้ือเพลิง โดยในปี 2558 ปริมาณการใชก้๊าซธรรมชาติใกลเ้คียงกบั

ปีก่อน โดยมีอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) เท่ากบั 7,790 บีทียูต่อกิโลวตัต์ชัว่โมงเทียบเท่า ใกลเ้คียงกบั

อตัราดังกล่าวในปี 2557 ซ่ึงเท่ากับ 7,777 บีทียูต่อกิโลวตัต์ชัว่โมงเทียบเท่า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 

ในการผลิตระดับเดียวกบัปีก่อนหน้า แต่เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 8   

จึงทาํใหต้น้ทุนค่าเช้ือเพลิงลดลง 

 ค่าเส่ือมราคา จาํนวน 1,320.63 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2.70 ลา้นบาท 

ค่าเส่ือมราคาเป็นตน้ทุนหลกัเน่ืองจากธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าและโครงการไฟฟ้า

พลงัแสงอาทิตยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งลงทุนสูง โดยบริษทัใชว้ิธีตดัค่าเส่ือมเป็นเส้นตรงตลอดอายโุครงการ  

 ค่าดําเนินการและซ่อมบํารุง จาํนวน 633.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 176.24 ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ีเน่ืองจากบริษทัย่อยไดว้่าจ้างผูเ้ช่ียวชาญให้ทาํการดูแลรักษา อย่างไรก็ตาม         

ค่าดาํเนินการและซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าของปี 2558 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 176.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
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38.56 เน่ืองจากรายการพิเศษของ บริษัท ไฟฟ้า นํ้ างึม 2 จํากัด ซ่ึงได้ตกลงท่ีจะยกเลิกสัญญาเดินเคร่ือง 

และบาํรุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบาํรุงใหญ่โรงไฟฟ้า กบั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั และตกลงจะชาํระ

ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาจาํนวน 134.71 ลา้นบาท โดยมีแผนท่ีจะจ้าง กฟผ. เป็นผูด้าํเนินการและซ่อมบาํรุง

แทน นอกจากน้ี บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั มีการตรวจเช็คบาํรุงรักษาตามรอบการใช้งาน 

และมีการเปลี่ยนอะไหล่ รวมถึง บริษทั บางเขนชยั จาํกดั มีการเปลี่ยน underground cable ท่ีชาํรุด และเพิ่ม

สัญญาบาํรุงรักษา Inverter จึงทาํใหค่้าดาํเนินการและซ่อมบาํรุงในปี 2558 สูงกว่าปกติ 

 ค่าสัมปทาน จาํนวน 132.59 ลา้นบาท ลดลง 2.83 ลา้นบาท 

ค่าสัมปทานเป็นค่าตอบแทนรัฐบาลสปป.ลาว ซ่ึงแปรผนัโดยตรงกบัรายได้จากการขายไฟฟ้าของ บริษัท 

ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

 รายการอ่ืนๆ จาํนวน 110.23 ลา้นบาท ลดลง 21.90 ลา้นบาท 

ตน้ทุนขายอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่างานดูแลส่ิงแวดลอ้มและประชาชน ค่าเช่า ค่าเบ้ียประกนัภยั ค่ากองทุนพฒันาไฟฟ้า 

และตน้ทุนอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ลดลงจากปีก่อนหน้า 21.90 ลา้นบาท  

คิดเป็นร้อยละ 16.58 ส่วนใหญ่มาจากค่างานดูแลส่ิงแวดลอ้มและประชาชนของบริษทั ไฟฟ้า นํ้ างึม 2 จาํกดั  

ท่ีลดลงตามขอ้ตกลงในสัญญา ประกอบกบัมีค่าปรับความไม่พร้อมในการจ่ายไฟฟ้าลดลงอีกดว้ย 

 ค่าสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าตัดจําหน่าย จาํนวน 521.28 ลา้นบาท เกิดจากการตดัจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเกิดจากการซ้ือกิจการโดยเป็นรายการท่ีไม่เกี่ยวกบัเงินสด  

 ต้นทุนบริหารโครงการ จาํนวน 73.12 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4.61 ลา้นบาท 

ตน้ทุนบริหารโครงการเกิดจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการให้บริการแก่บริษัทย่อย 

และบริษทัร่วม ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าท่ีปรึกษา โดยในปี 2558  

มีตน้ทุนบริหารโครงการเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 4.61 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 เน่ืองจากบริษทัไดเ้พิ่มธุรกิจ 

การบริหารโครงการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 อย่างไรก็ตาม ตามท่ีไดอ้ธิบายในหัวขอ้ 2.1 (3) รายได้จากค่า

บริหารโครงการ กล่าวคือ รายการระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่ปรากฎในงบการเงินรวม ดงันั้น รายได้

ค่าบริหารโครงการท่ีแสดงในงบการเงินรวม จึงมีจาํนวน 60.59 ลา้นบาทเท่านั้น แต่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

มีรายไดค่้าบริหารโครงการอยู่ถึง 189.93 ลา้นบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการบริหารโครงการสามารถสร้าง

กาํไรใหแ้กบ่ริษทัได ้

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จาํนวน 344.56 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 0.09 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินเดือน 

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใชจ่้ายในสาํนกังาน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเส่ือมราคา 
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2.3 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 

ในปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมจํานวน  8.57 ล้านบาท   

เม่ือเทียบกับส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 34.67 ลา้นบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  

เน่ืองจากเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นตน้มา 

  2558 2557 เปลีย่นแปลง 

บริษัท สัดส่วน (%) ล้านบาท ร้อยละ 

บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จาํกดั 30%                     13.86  12.49  1.37  10.97 

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จาํกดั 30%                     21.89  22.18   (0.29) (1.31) 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 30%                   (27.18) -     (27.18) NA 

รวม  8.57  34.67   (26.10) (75.28) 

 

2.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินปรับตวัลดลง 108.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.92 โดยในปี 2558 มีค่าใชจ่้ายทางการเงินจํานวน 

1,110.19 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2557 มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,218.97 ลา้นบาท เน่ืองจากไดท้ยอยชาํระคืนหน้ีในระหว่าง

ปี และอตัราดอกเบ้ียปรับตวัลดลง  

2.5 ความสามารถในการทาํกําไรและอัตราส่วนทางการเงินที่สําคญั 

รายการ 
2558 2557 เปลีย่นแปลง 

อตัรากาํไรขั้นตน้  39.91% 42.07% (2.16%) 

อตัรากาํไรกอ่นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา

และค่าตดัจาํหน่าย 
54.92% 56.34% (1.42%) 

อตัรากาํไรสุทธิ 11.48% 12.55% (1.07%) 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 1.51% 1.70% (0.19%) 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  2.71% 3.29% (0.58%) 

   

อตัราการทาํกาํไรลดลงเน่ืองจากค่าใชจ่้ายพิเศษของ บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั เกี่ยวกบัการยกเลิกสัญญาเดินเคร่ืองและ

บาํรุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบาํรุงใหญ่โรงไฟฟ้า กบั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั และตกลงจะชาํระค่าชดเชยการ

ยกเลิกสัญญาจาํนวน 134.71 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลกระทบในระยะสั้น และเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น สาํหรับราคาก๊าซ

ธรรมชาติท่ีลดลงนั้น ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 

จาํกดั เน่ืองจากราคาขายไฟฟ้าและตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงปรับตวัไปในทิศทางเดียวกนั 

นอกจากน้ี อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ไดรั้บผลกระทบ

จากการลงทุนใน บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั เน่ืองจากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้า ไซยะบุรี ยงัอยูร่ะหว่างก่อสร้าง ทาํให้

บริษทัตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจนกว่าโครงการจะเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2562 อยา่งไรกต็าม ผลกระทบ

ดงักล่าวจะเกิดข้ึนในระยะสั้นเท่านั้น โดยอตัราส่วนทางการเงินจะปรับตวัดีข้ึนเม่ือโครงการเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์

และสร้างรายไดท่ี้สมํ่าเสมอตลอดอายสุัมปทาน 
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3. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม 54,566.54 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2557 จาํนวน 

5,239.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.62 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,140.58  1,830.13  310.45  16.96  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 528.77  516.13  12.64  2.45  

เงินลงทุนชัว่คราว 1,182.24  235.05  947.19  402.98  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,219.27  1,483.18   (263.91)  (17.79) 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 47.23  44.95  2.28  5.07  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 77.61  53.31  24.30  45.58  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 1,220.68  1,194.90  25.78  2.16  

เงินลงทุนในกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 261.07  235.82  25.25  10.71  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,816.00  -                       4,816.00   NA  

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า – บริษทัฯ 5,009.53  5,251.88   (242.35)  (4.61) 

สิทธิในการดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า – ผูอ่ื้น 6,321.03  6,599.97   (278.94)  (4.23) 

ตน้ทุนโครงการระหว่างกอ่สร้าง 1,614.81  464.90  1,149.91  247.34  

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงันํ้าภายใตส้ัญญาสัมปทาน 24,312.86  25,385.66   (1,072.80)  (4.23) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  5,610.91  5,830.29   (219.38)  (3.76) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 203.95  201.18  2.77  1.38  

รวมสินทรัพย์ 54,566.54  49,327.35  5,239.19  10.62  

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายละเอียดในหัวข้อ 4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของ

บริษัท 

 เงินลงทุนช่ัวคราว เพิ่มข้ึน 947.19 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการเพิ่มทุนของบริษทั โดยเงินลงทุนชัว่คราวน้ี

จะทยอยนาํไปชาํระเงินเพิ่มทุนในบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ลดลง 263.91 ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทั บางปะอิน โคเจนเนเรชัน่ จาํกดั ไดรั้บ

ชาํระค่าขายไฟฟ้าของเดือนพฤศจิกายนภายในส้ินปี 2558 จึงมียอดคา้งรับสาํหรับค่าขายไฟฟ้าของเดือน

ธนัวาคมเท่านั้น เม่ือเทียบกบัยอดคา้งรับของเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2557 อีกทั้ง ยอดขายของ บริษทั 

ไฟฟ้า นํ้างึม 2 จาํกดั ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2558 ลดลงจากปี 2557 ทาํใหมี้ยอดคา้งรับลดลง 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน 24.30 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้และภาษีซ้ือจาก

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง รวมถึงรายไดค้า้งรับของ 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนเรชัน่ จาํกดั จากการเคลมประกนั Business Interruption จากเหตุเพลิงไหมข้อง

ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
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 เงินลงทุนบริษัทร่วม เพิ่มข้ึน 4,816.00 ลา้นบาท เน่ืองจากการเขา้ซ้ือหุน้และลงทุนในบริษทั ไซยะบุรี พาว

เวอร์ จาํกดั  

 สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ลดลง  521.29 ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัจาํหน่ายระหว่างงวด 

 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เพิ่มข้ึน 1,149.91 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้า     

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ําภายใต้สัญญาสัมปทาน และ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลงรวม 1,292.18 

ลา้นบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาระหว่างงวด 

3.2 การวิเคราะห์หน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวม 22,754.36 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2557 จาํนวน 469.41        

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.02 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2557 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 618.64  427.73  190.91  44.63  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 30.23  44.15   (13.92)  (31.53) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.73  9.83   (6.10)  (62.07) 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                        -    71.33   (71.33)  (100.00) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  21,904.30  22,493.12   (588.82)  (2.62) 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 24.66  20.21  4.45  22.04  

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15.11  10.83  4.28  39.49  

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 157.69  146.57  11.12  7.59  

รวมหนีสิ้น 22,754.36  23,223.77   (469.41)  (2.02) 

 

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน เพิ่มข้ึน 190.91 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 44.63 ส่วนใหญ่มาจากการยกเลิกสัญญา

เดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบาํรุงใหญ่โรงไฟฟ้า ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกัด กับ         

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั และมีค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาคา้งจ่ายจาํนวน 134.71 ลา้นบาท ประกอบกบั 

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 อยู่ระหว่างก่อสร้างตั้งแต่ตน้ปี 2558 เป็นตน้มา  

จึงมีเจา้หน้ีค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน  

 เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ลดลง 71.33 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

มีเงินสดเพียงพอใชห้มุนเวียนในกิจการ จึงไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 588.82 ลา้นบาท เน่ืองจากไดใ้ชคื้นเงินกูย้มืระยะยาวระหว่างงวด 

แมจ้ะมีเงินกูย้มืเพิ่มมากข้ึนสาํหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 
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บริษัท ยอดเงนิกู้ยมืระยะยาว 

(ล้านบาท) 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)                   470.00  

บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั               16,228.73  

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (โครงการ 1)                3,863.40  

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (โครงการ 2)                   922.00  

บริษทั บางเขนชยั จาํกดั                   502.89  

รวม              21,987.02  

รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน มีจาํนวน 24.66 ลา้นบาท เกิดจากการเขา้ทาํ Interest Rate Swap สําหรับ

เงินกูร้ะยะยาวบางส่วนของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั เพื่อเปลี่ยนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็น

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดยตอ้งประเมินมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทุกส้ินไตรมาส 

3.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 31,812.18  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 

ส้ินปีท่ีผ่านมา 5,708.60 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.87 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้ึนลดลงท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

รายการ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2557 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 7,370.00  5,500.00  1,870.00  34.00  

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 9,522.33  5,796.91  3,725.42  64.27  

กาํไรสะสม - สาํรองตามกฎหมาย 26.34  10.28  16.06  156.26  

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,152.42  866.61  285.81  32.98  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  (316.65)  (125.67)  (190.98) (151.97)  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั

ย่อย 
14,057.74  14,055.45  2.29  0.02  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,812.18  26,103.58  5,708.60  21.87  

 

 ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  เพิ่มข้ึนรวม 5,595.42 ล้านบาท  

จากการเพิ่มทุนจํานวน 1,870 ล้านหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering)  

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น จาํนวน (316.65) ลา้นบาท ส่วนใหญ่คือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด โดยแบ่งเป็น 2 รายการ ไดแ้ก ่

1) การบญัชีสาํหรับการป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) ของบริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั เพื่อป้องกนั

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเน่ืองกับรายได้จากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคต  

ซ่ึงส่วนหน่ึงอยูใ่นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯโดยกาํหนดให้รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการ 

ท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกูย้มืระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือ
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ท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ซ่ึงจะสามารถลดความผันผวนของกาํไรขาดทุน 

จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

2) การบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้อง บริษทั บาง

ปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั และบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั โดยกาํหนดให้กระแสเงินสดเกี่ยวกบั

ดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และตราสารอนุพนัธ์ Interest Rate 

Swap เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ซ่ึงจะสามารถลดความผนัผวน

ของกาํไรขาดทุนจากการตีมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ได ้

ทั้ งน้ี  ส่วน ท่ีมีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ 

ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านกาํไรขาดทุน

ของบริษัท และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง 

มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน 
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํนวน 2,140.58 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2557 ทั้งส้ิน  

310.45  ลา้นบาท ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 

รายการ หน่วย: ล้านบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,058.19  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน  (6,984.38) 

เงินสดสุทธิไดม้าในกจิกรรมจดัหาเงิน 3,234.31  

เงินสดลดลงจากขาดทุนจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียน 

                    

2.33  

เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 310.45  

 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 4,058.19 ลา้นบาท มาจากกาํไรสุทธิปรับปรุงดว้ยรายการท่ีไม่เกี่ยวกบั

เงินสดและการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 

กิจกรรมลงทุน 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 6,984.38 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เกิดจากการเขา้ซ้ือหุ้นและลงทุนใน บริษัท  

ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกดั จาํนวน 4,862.70 ลา้นบาท  การลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้างจาํนวน 1,103.75 ลา้นบาท 

และการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนชัว่คราวจาํนวน 941.50 ลา้นบาท 

กิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน จาํนวน 3,234.31 ลา้นบาท เป็นผลจากการเพิ่มทุนจาํนวน 5,595.42 ลา้นบาท  

การเพิ่มข้ึนของเงินกูจ้าํนวน 1,053.87 ลา้นบาท และชาํระดอกเบ้ียจาํนวน 1,033.4 ลา้นบาท  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: เท่า 2558 2557 
 

งบการเงินรวม                    0.72                     0.89                    (0.17) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ                    0.03                     0.04                    (0.01) 

 

4.2 ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

หน่วย: เท่า 2558 2557 
 

งบการเงินรวม 2.15                    1.87                     0.28  

งบการเงินเฉพาะกจิการ                   27.81                    21.89                     5.93  

 

  



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน หวัขอ้ท่ี 14 การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ  
 

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจาํปี 2558  หนา้ท่ี 213 

4.3 ภาระผูกพันด้านหน้ีสิน 

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและภาระ

ผูกพนัอื่น 

4.4 เหตุการณ์หรือปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต 

ปัจจัยหลกัท่ีจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินและการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัมาจากโครงการระหว่างก่อสร้าง 

ทั้งสองโครงการไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 และโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าไซยะบุรี 

ซ่ึงเม่ือเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2560 และ 2562 ตามลาํดบั จะช่วยเพิ่มรายไดใ้นระยะยาวแก่บริษทั 

 





เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ของบริษทั 

          1. ขอ้มลูของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

                    1.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

1. ดร.ทนง พิทยะ 68 - ปริญญาเอก บริหารธุรกจิ - ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการอิสระ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น   และกรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.ไทยศรีประกนัภยั

  23 สิงหาคม 2555 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 2555-ก.ค. 2558 - ประธานกรรมการ บมจ. ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979

มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น 2555- ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.สแกน อินเตอร์

ประเทศสหรัฐอเมริกา 2553-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 2552-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ. ทีทีดบับลิว

มหาวิทยาลยัโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น และ กรรมการอิสระ

- หลกัสูตร Directors Accreditation

Program (DAP) รุ่น 25/2547

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 70 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ 0.0271 บิดา 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ และ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการบริษทั วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์   ประธานกรรมการบริหาร

  3 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ 2553-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์

- ประธานกรรมการบริหาร - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์   และประธานกรรมการบริหาร

  23 สิงหาคม 2555 วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) 2549-ปัจจุบนั - กรรมการ และ บมจ. ทีทีดบับลิว

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น   รองประธานกรรมการ

- ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) 2549-ปัจจุบนั - กรรมการ และ บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2

มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น   ประธานกรรมการบริหาร

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) 2537-ธ.ค. 2558 - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ*

มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น - กรรมการ

- หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2546-ธ.ค. 2558 - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

(วปอ.) รุ่น 366  วิทยาลยัป้องกนั 2547-ธ.ค. 2558 - ประธานกรรมการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ*

ราชอาณาจกัร   และประธานกรรมการบริหาร

- หลกัสูตร Director Certification Program - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

(DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริม ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*

สถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการสรรหา และ

- หลกัสูตร Director Accreditation    กาํหนดค่าตอบแทน

Program (DAP) รุ่น 18/2547 สมาคม 2547-ปัจจุบนั - กรรมการ และ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 1 (2 / 22)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance 2546-ปัจจุบนั - กรรมการสรรหาและ บมจ. ช.การช่าง

Directors (FND) รุ่น 13/2547 สมาคม   กาํหนดค่าตอบแทน

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2550-ปัจจุบนั - กรรมการบรรษทัภิบาลและ

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร   บริหารความเสี่ยง

วตท.) รุ่น 4  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน   2537-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร

2537-มิ.ย. 2558 - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

หมายเหตุ   * บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

                      เมื่อวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

3. นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ 71 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   0.0182 - ไม่มี - 2555-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการอิสระ มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญี่ปุ่น   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2550-พ.ย. 2558 - กรรมการอิสระ และ บมจ. สตาร์ ซานิทารี แวร์

- กรรมการบริษทั - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์   ประธานกรรมการตรวจสอบ

  23 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลยัฮิโตสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น 2550-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ประปาปทุมธานี

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 2549-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บมจ. ทีทีดบับลิว

(DAP) รุ่น 34/2548สมาคมส่งเสริม   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

สถาบนักรรมการบริษทัไทย   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- หลกัสูตร Audit Committee Program   กรรมการบรรษทัภิบาล 

(ACP) รุ่น 22/2551 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

4. นายณรงค ์แสงสุริยะ 71 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) - ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการบริษทั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   และประธานกรรมการบรรษทั

  26 กนัยายน 2554 - หลกัสูตร Director Certification Program   ภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการ (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริม 2552-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่

  บรรษทัภิบาลและบริหาร สถาบนักรรมการบริษทัไทย 2549-ปัจจุบนั - กรรมการและ กรรมการบริหาร บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2

  ความเสี่ยง 2543-ปัจจุบนั - กรรมการ และ บมจ.ทีทีดบับลิว

  14 มกราคม 2556   ประธานกรรมการบริหาร

2555-ปัจจุบนั -กรรมการบรรษทัภิบาลและ บมจ. ช.การช่าง

  บริหารความเสี่ยง

- กรรมการสรรหาและ

  กาํหนดค่าตอบแทน

2550-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร

2544-ปัจจุบนั - กรรมการและรองกรรมการ

  ผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

  กลุ่มงานปฏิบตัิการ

2547-ปัจจุบนั - กรรมการ และ  บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

  กรรมการบริหาร
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

5. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 67 - ปริญญาเอก  บริหารธุรกจิ  0.0000 - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการสรรหาและ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการอิสระ มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย โคสต ์     กาํหนดค่าตอบแทน

- กรรมการบริษทั ประเทศสหรัฐอเมริกา - กรรมการบรรษทัภิบาล

  23 สิงหาคม 2555 - ปริญญาโท  บริหารธุรกจิ   และบริหารความเสี่ยง

- กรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555-ปัจจุบนั - กรรมการ,  กรรมการตรวจสอบ

  23 สิงหาคม 2555 - ปริญญาตรี  บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยั   และ กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการสรรหา สุโขทยัธรรมาธิราช 2557 -ปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แปซิฟิกไพพ์

  และกาํหนดค่าตอบแทน - หลกัสูตร Director Certification Program - กรรมการอิสระ                      

  14 มกราคม 2556 (DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริม 2553-ปัจจุบนั - ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไดกา้ (ไทย)

- กรรมการบรรษทัภิบาล  สถาบนักรรมการบริษทัไทย 2547-2552 - ผูจ้ดัการทัว่ไป  กลุ่มธุรกจิ บจ. ไบเออร์ไทย

  และบริหารความเสี่ยง - หลกัสูตร Role of Compensation    ตวัแทนไบเออร์ (Bayer Agency)

  14 มกราคม 2556 Committee รุ่นที่ 19/2557 สมาคมส่งเสริม - สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา

สถาบนักรรมการบริษทัไทย   ฝ่ายบริหาร

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรการอบรม

หลกัสูตรต่อเนื่อง 4 ปี   “Chemical Risk

Assessment Method” จาก The 

Oversea Human Resource & Industry

Development Association (HIDA),

ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสนบัสนุนโครงการ

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และกลุ่ม

อุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

6. นายสุพงศ์ ชยตุสาหกจิ 74 - ปริญญาเอก (ดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์) - ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการบริษทั  สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั 2556-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

  3 มิถุนายน 2554 พระนคร 2550-ธ.ค. 2558 - กรรมการสรรหา บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ*

- ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต   และกาํหนดค่าตอบแทน

สาขาการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลยั 2550-ธ.ค. 2558 - กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร

สุโขทยัธรรมาธิราช    ความเสี่ยง

- ปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาบณัฑิต 2546-ธ.ค. 2558 - กรรมการ

สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหาร 2537-ธ.ค. 2558 - รองประธานกรรมการบริหาร

ธุรกจิศศินทร์ 2552-ธ.ค. 2558 - รองประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ*

- ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต 2547-ธ.ค. 2558 - กรรมการบริหาร

(ไฟฟ้า)  มหาวิทยาลยัโตเกยีว 2547-2552 - กรรมการ

ประเทศญี่ปุ่น ธ.ค. 2558 -ปัจจุบนั - กรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต - กรรมการบริหาร

(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัโตเกยีว - กรรมการสรรหา

ประเทศญี่ปุ่น   และกาํหนดค่าตอบแทน

- หลกัสูตร Audit Committee Program 2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

(ACP) รุ่น 17/2550 สมาคมส่งเสริม 2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 2549-ปัจจุบนั - นายกสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น

- หลกัสูตร Director Certification Program 2549-ปัจจุบนั - กรรมการ บมจ. สยามสตีลอินเตอร์

(DCP) รุ่น 8/2544  สมาคมส่งเสริม - กรรมการตรวจสอบ เนชัน่แนล

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 2539-ปัจจุบนั - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตร

การบริหารเศรษฐกจิสาธารณะสาํหรับ

นกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2546) 

สถาบนัพระปกเกลา้  

- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตร

การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย

มหาชนสาํหรับนกับริหารระดบัสูง 

รุ่นที่ 3  สถาบนัพระปกเกลา้

- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตร

การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง

รุ่นที่ 10  สถาบนัพระปกเกลา้

หมายเหตุ   * บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

                      เมื่อวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

7. นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ 62 - Master of Business Administration - ไม่มี - - ไม่มี - 2558-ปัจจุบนั - กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการบริษทั สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์แห่ง - กรรมการบริหาร

  9 เมษายน 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2557-ปัจจุบนั - กรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว

- กรรมการบริหาร - Master of Science (Mathematics and - กรรมการบริหาร

  9 มิถุนายน 2558 Computer Science) University of - กรรมการบรรษทัภิบาล 

Louisville, Kentucky, U.S.A. - กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต - กรรมการผูจ้ดัการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 2557-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ประปาปทุมธานี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2557-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์

- หลกัสูตร Director Certification Program 2557-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

(DCP)  รุ่น 18/2545 สมาคมส่งเสริม 2554-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการ และกรรมการบริหาร

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program

(RCP) รุ่น 29/2555 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ

ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.)

รุ่นที่ 3/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการกาํกบั

ดูแลกจิการสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของรัฐวิสาหกจิและองคก์ารมหาชน

 รุ่นที่ 12 สถาบนัพระปกเกลา้

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหาร

ระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย์

รุ่นที่ 6 สถาบนัวิทยาการการคา้ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรภูมิพลงัแผ่นดิน

สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที่ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

8. นายประเวศ อิงคดาภา 59 - ปริญญาโท  บริหารธุรกจิ - ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั - กรรมการสรรหาและ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการอิสระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   กาํหนดค่าตอบแทน

- กรรมการตรวจสอบ  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 2555-ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ

  8 พฤศจิกายน 2555 (เกยีรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - กรรมการอิสระ

- กรรมการบริษทั - เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษา 2536-ปัจจุบนั - ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการ บจ. กรุงเทพซินธิติกส์

  8 พฤศจิกายน 2555 กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา   ผูจ้ดัการใหญ่ บจ. บางกอกโคเจนเนอเรชัน่

- กรรมการสรรหาและ - หลกัสูตร Director Certification Program บจ. บางกอกอินดสัเทรียลแกส๊

  กาํหนดค่าตอบแทน (DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริม บจ. โฟมเทค อินเตอร์เนชัน่แนล

   14 มกราคม 2556 สถาบนักรรมการบริษทัไทย (อุตสาหกรรมในกลุ่มของ 

ดร.พิชิต นิธิวาสิน)
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

9. นายประเสริฐ มริตตนะพร 59 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ - ไม่มี - บิดา 2556-ปัจจุบนั - กรรมการสรรหาและ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการบริษทั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นางสาวปิยนุช มริตตนะพร   กาํหนดค่าตอบแทน

  24 มิถุนายน 2554 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บญัชี 2555-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร

- กรรมการบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ

  23 สิงหาคม 2555 - หลกัสูตร Director Certification Program 2553-ปัจจุบนั - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.ช.การช่าง

- กรรมการสรรหาและ (DCP)  รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริม   และสิ่งแวดลอ้ม

  กาํหนด ค่าตอบแทน สถาบนักรรมการบริษทัไทย 2552-ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 

  14 มกราคม 2556 - หลกัสูตร Role of the Compensation   กลุ่มงานบริหาร

Committee (RCC) รุ่น 6/2551 สมาคม 2550-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2549-ปัจจุบนั - กรรมการ

- หลกัสูตร Successful Formulation 2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2

& Execution of Strategy รุ่น 6/2553 2550-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ช.การช่าง-โตกวิ คอนสตรัคชัน่

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2547-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร 2543-2556 - กรรมการ บมจ. ทีทีดบับลิว

   วตท.) รุ่น 9/2552 สถาบนัวิทยาการ - กรรมการสรรหาและ

  ตลาดทุน   กาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการบรรษทัภิบาลและ

  บริหารความเสี่ยง
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

10.ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 41 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ - ไม่มี - บุตร 2555-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการบริษทั มหาวิทยาลยัเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 2555-ปัจจุบนั - กรรมการ

- กรรมการบริหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา พี่ 2556-มิ.ย. 2558 - กรรมการบรรษทัภิบาลและ

  23 สิงหาคม 2555 - ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์   บริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลยัดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา คู่สมรส 2555-มิ.ย. 2558 - กรรมการผูจ้ดัการ

- ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์ นายอลัวิน จี   และเลขานุการบริษทั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.ค. 2558-ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง

- หลกัสูตร Director Certification Program - กรรมการบริหาร

(DCP) รุ่น 106/2551 สมาคมส่งเสริม 2552-ก.ค. 2556 - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สถาบนักรรมการบริษทัไทย    สายงานสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่

- หลกัสูตร Corporate Secretary Program 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.บางเขนชยั

(CSP) รุ่น 37/2553 สมาคมส่งเสริม 2552-2554 - กรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ที่ดินบางปะอิน

- หลกัสูตร Developing Corporate 

Governance Policy สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Effective Minute Taking 

(EMT) รุ่น 16/2553 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Board Reporting Program

(BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

11.นายอลัวิน จี 45 - ปริญญาตรี การเงิน  บอสตนัคอลเลจ - ไม่มี - คู่สมรส 2556-ปัจจุบนั - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการบริษทั - หลกัสูตร Director Certification Program ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 2556-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

 26 กุมภาพนัธ์ 2556 (DCP) รุ่น 165/2555 สมาคมส่งเสริม - กรรมการบริหาร

สถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการผูจ้ดัการ

2554-2556 - รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

  และการเงิน

2556-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2

- กรรมการบริหาร

- กรรมการผูจ้ดัการ

2554-2556 - รองกรรมการผูจ้ดัการ

2551-2554 - เจา้หนา้ที่นกัลงทุนสัมพนัธ์ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ*

2550-2551 - Business Analyst, Corporate TMB MAQUARIE SECURITIES

   Finance (THAILAND)

หมายเหตุ   * บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

                      เมื่อวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงานสัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั

(%)

อายุ

(ปี)

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผูบ้ริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

12.นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ 37 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั - ไม่มี - บุตร ก.ค. 2558-ปัจจุบนั - กรรมการบรรษทัภิบาลและ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการบริษทั นอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา นายปลิว ตรีวิศวเวทย์   บริหารความเสี่ยง

   3 มิถุนายน 2554 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัดุ๊ก นอ้ง - กรรมการผูจ้ดัการ

- กรรมการบริหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ - เลขานุการบริษทั

  23 สิงหาคม 2555 - หลกัสูตร Director Certification Program 2557-ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร

- รองกรรมการผูจ้ดัการ (DCP) รุ่น 116/2552 สมาคมส่งเสริม 2555-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร

  สายงานบริหาร สถาบนักรรมการบริษทัไทย 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ

  19 มีนาคม 2557 2553-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์

- กรรมการบรรษทัภิบาลและ - กรรมการบริหาร 

  บริหารความเสี่ยง - กรรมการผูจ้ดัการ

  1 กรกฎาคม 2558 2549-ปัจจุบนั - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2

- กรรมการผูจ้ดัการ 2549-2554 - กรรมการผูจ้ดัการ

  1 กรกฎาคม 2558 2549-2554 - รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

- เลขานุการบริษทั   จดัการและการเงิน

  1 กรกฎาคม 2558
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                    1.2 ผูบ้ริหาร

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ 48 - ปริญญาเอก ธรณีวิทยา มหาวิทยาลยั - ไม่มี - - ไม่มี - 2558-ปัจจุบนั - รักษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- รองกรรมการผูจ้ดัการ โคโลจน์ ประเทศเยอรมนั สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

   สายงาน วิศวกรรมโยธา - ปริญญาโท Geology and Paleontology 2557-ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน 

  19 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลยัโคโลจน์ ประเทศเยอรมนั   วิศวกรรมโยธา

- รักษาการ รองกรรมการ - ปริญญาตรี Geology and Paleontology 2556 - Project Director Pöyry Energy Limited (Thailand)

  ผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรม มหาวิทยาลยัโคโลจน์ ประเทศเยอรมนั 2555 - Project Manager

  ไฟฟ้าและเครื่องกล 2553-2556 - Health and Safety Advisor

  1 กนัยายน 2558   / Project Manager

2551 - 2552 - Specialist Geology

  / Project Manager

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

2. นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม 43 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  : International - ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ Business มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน-เมดิสัน   สายงานพฒันาธุรกิจ

  สายงานพฒันาธุรกิจ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-2556 - Senior Vice President and Manager, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

  16 กรกฎาคม 2556 -  ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์   Project Department, Investment 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   Banking Group

(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่งเหรียญทอง) 2553-2555 - Senior Vice President and Manager, 

  Metropolitan Corporate Banking,

   Energy and Senior Vice President, 

  Project Department, Investment 

  Banking Group

2550-2553 - Vice President and Manager,

   Project Department, Investment 

  Banking Group
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

3. นางสาวปาริฉตัร โอทยากลุ 43 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั - ไม่มี - - ไม่มี - 2557-ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ รามคาํแหง   กาํกบัดูแล

  สายงานกาํกบัดูแล - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ 2555-2556 - ผูอ้าํนวยการสํานกักรรมการผูจ้ดัการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

   19 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลยั 2554-2555 - ผูจ้ดัการสํานกักรรมการผูจ้ดัการ บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

- หลกัสูตรเลขานุการบริษทั 2553-2554 - รองผูจ้ดัการสํานกักรรมการผูจ้ดัการ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสูตร Board Reporting Program

(BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Effective Minute Taking

(EMT) รุ่น 17/2553 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Corporate Governance for 

Executives (CGE) รุ่น 2/2557 สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

4. นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง 40 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั - ไม่มี - - ไม่มี - 2557-ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ รามคาํแหง   บริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ

  สายงานบริหารสินทรัพย์ - ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2555-2556 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

  และบริษทัในเครือ  - หลกัสูตรมาตราฐานบญัชีทุกฉบบั รุ่นที่ - รักษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

  19 มีนาคม 2557 7/2550 สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถมัภ์   สายงานบริหารและการเงิน

- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร และ 2549-2555 - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

การบญัชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง 2549-2555 - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ.ไฟฟ้านํ้ างึม 2

พ.ศ. 2553

- โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบตัร

CFO รุ่นที่  19 สภาวิชาชีพ ในพระบรม

ราชูปถมัภ์
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

5. นายวรท ศกัดิ์สุจริต 37 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยั - ไม่มี - - ไม่มี - 2557-ปัจจุบนั - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ เกษตรศาสตร์   สายงานบริหาร

  สายงานบริหาร  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 2555-2556 - นายช่างใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรมทัว่ไป บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

  19 มีนาคม 2557 ธรรมศาสตร์ 2553-2555 - Senior Contract Engineer บจ.ไฟฟ้านํ้ างึม 2

เอกสารแนบ 1 (20 / 22)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

6. นางสาวปิยนุช มริตตนะพร 30 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ไม่มี - บุตร 2557-ปัจจุบนั - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด นายประเสริฐ มริตตนะพร 2555 - ผูเ้ชี่ยวชาญการวิเคราะห์เครดิต ธนาคารกสิกรไทย

  การเงิน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2552-2553 - เจา้หนา้ที่วิเคราะห์ทางการเงิน บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

  14 มกราคม 2556 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี 2550-2555 - ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชี บจ.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เอบีเอเอส

(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง)

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)

- โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบตัร

CFO รุ่นที่  19 สภาวิชาชีพ ในพระบรม

ราชูปถมัภ์

เอกสารแนบ 1 (21 / 22)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

7. นายอาสา อรรถยกุติ 71 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า - ไม่มี - - ไม่มี - 2557 - 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

-รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556 - 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการ บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

  วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล 2549 - 2556 นายช่างใหญ่ บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

  19 มีนาคม 2557  ถึง 

  31 สิงหาคม 2558

เอกสารแนบ 1 (22 / 22)



เอกสารแนบ 2 (1/1)

เอกสารแนบ 2

1. ดร.ทนง พิทยะ X,ID   X X,ID

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์   E, /   E, /   E, /   E, /   E, /   E, / /

3. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว  /,AC,ID  /,AC,ID

4. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล /,AC,ID

5. นายณรงค์ แสงสุริยะ /   /, //   /, //   X /,//,O   E, /

6. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ / / / /  /,//

7. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ /, //  /,//,///

8. นายประเวศ อิงคดาภา  /,AC,ID

9. นายประเสริฐ มริตตนะพร /, // / /  /,//,O     

10. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ /, // / /,//,///

11. นายอัลวิน จี / /,//,/// /,//,///

12. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ /, //, ///,O  /,// /,//,///    

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ E = ประธานกรรมการบริหาร / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

/// = กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ AC = กรรมการตรวจสอบ ID = กรรมการอิสระ O = ผู้บริหาร

* บริษัทได้แต่งตั�งบุคคลอื�น ซึ�งไม่ได้เข้าข่ายกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว

**บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด

    (มหาชน) เมื�อวันที� 30 ธันวาคม 2558 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการที�ดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง

รายชื�อกรรมการ

บริษัทที�เกี�ยวข้อง
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เอกสารแนบ 3 ( 1 / 2 )

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

/ประวัติอบรม ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2556-ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน/ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2550-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที�ตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน/ บมจ. ช.การช่าง

หมายเหตุ : 
1
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ว่าจ้างหน่วยงานด้านตรวจสอบภายในของ บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) เพื�อส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที�ด้านการตรวจสอบภายใน

 ตั�งแต่เดือนตุลาคม 2556 ซึ�งบริษัทได้เปิดเผยการทํารายการเกี�ยวโยงดังกล่าวแล้ว 
2
ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั�งที� 6/2556 เมื�อวันที� 12 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั�งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ทํางาน

นางสุดารัตน์ โพธิ�แย้มจิตร์
1

ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2

 /  1 ตุลาคม 2556

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/หน่วยงานต้นสังกัด/วันที�ดํารงตําแหน่ง



เอกสารแนบ 3 ( 3 / 2 )

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

/ประวัติอบรม ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 2557-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -  บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 1. ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพียง

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   รามคําแหง   สายงานกํากับดูแล     ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

  สายงานกํากับดูแล - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ 2555-2556 - ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้จัดการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์     ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

  19 มีนาคม 2557   มหาวิทยาลัย 2554 - 2555 - ผู้จัดการสํานักกรรมการผู้จัดการ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี     ด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดีตามมาตรฐานสากล

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท 2553 - 2554 - รองผู้จัดการสํานักกรรมการผู้จัดการ 2. สอบทานกับฝ่ายจัดการเกี�ยวกับการปฏิบัติ

  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที�ดี

- หลักสูตร Board Reporting Program     ตามที�บริษัทกําหนด และเปิดเผยในรายงาน

   (BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริม     ประจําปี

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย 3. เสนอแนะการจัดทําแผนการพัฒนาการกํากับ

- หลักสูตร Effective Minute Taking     ดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามหลัก

   (EMT) รุ่น 17/2553 สมาคมส่งเสริม     การกํากับดูแลกิจการที�ดีที�กําหนดไว้

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย 4. ให้คําปรึกษาและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้าน

- หลักสูตร Corporate Governance for     การกํากับดูแลกิจการที�ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

  Executives (CGE) รุ่น 2/2557 สมาคม

  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน้าที�ความรับผิดชอบ
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน

/หน่วยงานต้นสังกัด/วันที�ดํารงตําแหน่ง



 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน   

 

 

- ไม่มี -  



 

อืน่ๆ  

 

เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ   

 

 

- ไม่มี -  
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