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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั หรือ CKP) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  
(กลุ่ม ช.การช่าง) โดยจดทะเบียนจัดตั้ งเ ม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  
ดว้ยวตัถุประสงค์ให้เป็นบริษทัแกนน าของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ โดยบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding 
Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ซ่ึงบริษทัมีรายไดห้ลกัจาก 
เงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น 
บริษทัมหาชน เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2556 และหุ้นสามญัของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน และเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์) เม่ือวันที่  
18 กรกฎาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,500 ลา้นบาท เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ และเม่ือวนัที่ 10 เมษายน 
2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ลา้นบาท โดย ณ ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน
เรียกช าระแลว้ 7,370 ลา้นบาท 

ปัจจุบนับริษทัลงทุนในบริษทัที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 6 บริษทัในโครงการไฟฟ้า  
3 ประเภท ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า  โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงการไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตย ์ซ่ึงมีสัดส่วนการลงทุนที่เป็นบริษทัย่อยทั้ งส้ิน 3 บริษัท ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) ในสัดส่วนร้อยละ 56 ซ่ึง SEAN ลงทุนอีกทอดหน่ึงใน บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ ากดั (“NN2”) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ซ่ึง NN2 มีสถานะเป็นบริษทัแกนของบริษทั บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) ในสัดส่วนร้อยละ 65 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ
บริษทัร่วมทั้งส้ิน 3 บริษทั โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ไดแ้ก่ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั (“CRS”) และ บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั (“NRS”)  

โครงการไฟฟ้าที่บริษทัเขา้ลงทุนส่วนใหญ่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แลว้ และมีโครงการที่อยู่ในระหว่าง 
การก่อสร้างจ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (โครงการ BIC-2) 
ของ BIC ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นช่วงกลางปี 2560 และโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
ไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) ของ XPCL ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นช่วงปลายปี 
2562  
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1.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 

วิสัยทศัน์ :  เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด าเนินงาน
อนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ :   1) สร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุน้  
2) ใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน 

เป้าหมายการด าเนินงาน :  บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ ทั้ งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค ์
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจาก
โครงการด้านพลงังานที่หลากหลาย ด้วยความเขม้แข็งของฐานเงินลงทุน  
และความร่วมมือระหว่างพนัธมิตรในเครือพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ใหก้บัผูถ้ือหุน้อยา่งย ัง่ยนื  

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 

 ปี 2554 - วนัที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) 
ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัตั้ง “บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั” ซ่ึงประกอบธุรกิจ Holding Company 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มพลังงานไฟฟ้าภายใต้ 
การถือหุน้ของ CK ให้มาอยู่ภายใต ้CKP เพียงแห่งเดียว และเพื่อรองรับการขยายงาน 
ในอนาคต   

ปี 2555 - วนัที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ SEAN เพิ่มเติมจาก บริษัท  
ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BECL)1 จ านวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน ท าให้บริษทัถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจ านวน 
361,168,999 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.67 ของทุนจดทะเบียน 

 - วนัที่ 26 มิถุนายน 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัที่ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงัแสงอาทิตยจ์าก CK จ  านวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 

 1) BKC จ  านวน 2,342,498 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ100 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแลว้ที่เท่ากบั 234,250,000 บาท ในราคาหุน้ละ 225 บาท 

 2) NRS จ านวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกช าระแลว้ที่เท่ากบั 221,500,000 บาทในราคาหุน้ละ 128.50 บาท 

 - วนัที่ 31 สิงหาคม 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ SEAN จาก บริษทั ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ  ากัด จ านวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 ของ 

                                                             
1 ปัจจุบนั คือ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (“BEM”) 
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ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน SEAN เพิ่มเป็น 
369,977,999 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 56.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 

  - วนัที่ 26 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
จาก CK จ  านวน 2 บริษทั ซ่ึงเป็นโครงการไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
และโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ 

  1) CRS จ  านวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 
เรียกช าระแลว้เท่ากบั 291,750,000 บาท ในราคาหุน้ละ 122.88 บาท  

  2) BIC จ  านวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกช าระแลว้ในราคาหุน้ละ 12.88 บาท 

  - บริษทัมีการปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม โดยการลดทุนจดทะเบียนตามมติ 
ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 2/2555 วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่มีมติอนุมติั
ให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 9,200 ลา้นบาท เป็น 3,066.70 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 306.67 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเป็นการลดทุน
เพื่อคืนทุนที่ลดลงใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ตามสัดส่วน ซ่ึงบริษทัด าเนินการจดทะเบียนลดทุนแลว้
เม่ือวนัที่ 11 มกราคม 2556 

 ปี 2556 - วนัที่ 2 มกราคม 2556 บริษทัซ้ือหุ้น BIC เพิ่มเติมอีกจ านวน 26,029,999 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จาก บริษทั ที่ดินบางปะอิน จ ากดั 
เป็นผลใหบ้ริษทัถือหุน้ BIC ทั้งหมดเท่ากบั 89,049,998 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ BIC ที่เท่ากบั 1,370 ลา้นบาท 

  - วนัที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2556 มีมติ
อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 3,066.70 ลา้นบาท เป็น 4,600 ลา้นบาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 153,330,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
จ าหน่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วน และไดมี้มติใหเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว้
จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท พร้อมกนัน้ีไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจาก 4,600 ล้านบาทเป็น 5,500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 5 บาทและมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ท่ีออกใหม่ดงักล่าวเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป พร้อมทั้งมีมติให้บริษทัแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนและเปลี่ยนช่ือบริษทัเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 - เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและ
เปลี่ยนช่ือเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

 - วนัที่ 18 กรกฎาคม 2556 หุ้นสามัญของบริษัทได้เร่ิมท าการเข้าซ้ือขายคร้ังแรก 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ 
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 ปี 2557 - วนัที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 ไดอ้นุมติัให้บริษทั 
น าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 170 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

  - ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัที่ 28 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมติั
ให้ BIC ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยเขา้ลงนามสัญญาว่าจ้าง CK ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษทัใหเ้ป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการ BIC-2 โดยมีมูลค่าสัญญาไม่เกิน 
4,310 ลา้นบาท ซ่ึงมีก  าหนดเร่ิมการก่อสร้างในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 โดยมีก  าหนดเวลา
การก่อสร้าง 29 เดือน ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จและเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นช่วง
กลางปี 2560 

 ปี 2558 - ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัดงัน้ี 

   (1) อนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 
คิดเป็น 805,830,000 หุน้ มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดช้ าระเงิน
และรับโอนหุ้นจ านวนดงักล่าวจาก CK พร้อมจดทะเบียนเขา้เป็นผู ้ถือหุ้น 
ของ XPCL แทน CK แลว้เม่ือวนัที่ 9 มิถุนายน 2558  

  (2) อนุมติัลดมูลค่าที่ตราไวต่้อหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 3,740 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
9,240 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุน (Rights Offering) จ  านวน 1,870 ลา้นหุน้ พร้อมออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน (CKP-W1) เพื่อรองรับผูถ้ือ
หุน้ท่ีจองซ้ือและช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,870 ลา้นหุน้ โดยบริษทัได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนช าระแลว้จ านวน 7,370 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัที่ 29 
พฤษภาคม 2558 ซ่ึงหุ้นสามญัเพิ่มทุนเร่ิมท าการซ้ือขายในวนัท่ี 4 มิถุนายน 
2558 และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (CKP-
W1) เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 ทั้งน้ี ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีผู ้ถือหุ้นแสดงความจ านงใชสิ้ทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนแต่อยา่งใด 

  (3) อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น
เงินปันผลทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังแรกของบริษทั  
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 1.4 พัฒนาการที่ส าคญัในรอบปี 2559 

 1.4.1 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2559 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1) อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.0223 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งส้ิน 164.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.16 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
โดยมีก  าหนดจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2559  

2) อนุมติัให ้NN2 เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยท าสัญญาว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั 
(“CHK”) เป็นผูด้  าเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 
230 kV/500 kV ในวงเงินรวม 799.85 ลา้นบาท และ 39.11 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
เพื่อรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่างๆ ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (“EGAT”) ก  าหนดระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

3) อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่น 
ในจ านวนเทียบเท่า ซ่ึงเม่ือวนัที่ 17 มิถุนายน 2559 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 
1/2559 ในวงเงินรวม 4,000 ลา้นบาท อายุหุ้นกู ้3 ปี ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกูช้นิด
ระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้โดยผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอน
หุน้กูก้่อนครบก าหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุน
รายใหญ่ 

1.4.2 NN2 ประสบความส าเร็จในการด าเนินการรีไฟแนนซ์เงินกู ้ โดยเม่ือวันที่  14 กันยายน 2559  
NN2 ได้ลงนามสัญญาเงินกู ้ยืมระยะยาวกับกลุ่มสถาบันการเงินผู ้ให้กู ้ เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู ้ยืม 
ระยะยาวเ ดิมและก่อหน้ีเพิ่ม  เพื่อใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง  
ซ่ึงผลความส าเร็จคร้ังน้ีส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินของ NN2 ลดลง และ NN2 มีสภาพคล่องมากข้ึน  
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1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.5.1 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษทัที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง  ๆซ่ึงบริษทัมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษทัย่อย
และบริษทัร่วม นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ัดส่งบุคลากรเขา้ปฏิบติังานบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เพื่อควบคุม 
ดูแลการบริหารงานของบริษทัต่างๆ อยา่งใกลชิ้ดดว้ย โดย ณ ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าที่บริษทัเขา้ลงทุน 
ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้า โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัมีมูลค่าการลงทุนรวมในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การด ารงสถานะบริษทัจดทะเบียนของ 
Holding Company ตามขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือ  
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของ 
กลุ่มบริษทัดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ลงทุนในธุรกจิผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า 56%  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 

จ  ากดั (มหาชน) 33.34% 

 บริษทั พี.ที. จ  ากดัผูเ้ดียว 5.33% 

 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 

5.33% 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั1 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 42%2  บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ  ากดั 75% 

 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25% 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้า

จากโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอ
เรชัน่ 

65%  บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จ  ากดั (มหาชน) 25.00% 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 8.00% 

 ผูถื้อหุน้รายย่อยอ่ืนๆ 2.00% 
บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
100% - 

                                                             
1 บริษทัแกนของ CKP 
2 ค านวณจากสดัส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP 
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กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 30%  บริษทั นที ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั 25.00% 

 รัฐวิสาหกจิไฟฟ้าลาว (EDL) 20.00% 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)12.50% 

 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 7.50% 

 บริษทั พี.ที. จ  ากดัผูเ้ดียว 5.00% 
บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
30% บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด ์ท ูจ ากดั 

70.00% 
บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
30% บริษทั ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด ์วนั จ ากดั 

70.00% 
บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100% - 
บริษทั วิส โซลิส จ ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100% - 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100% - 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100% - 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกจิผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100% - 

  หมายเหตุ : * ยงัไม่มีการด าเนินงาน 
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 1.6  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัมีโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน

ผูถ้ือหุน้ล่าสุดของบริษทั1 คือ 

 

 

 

             

 

 

 

ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ช. การช่าง จ ากัด (มหาชน) (CK) (สัดส่วนร้อยละ 29.242) 
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BEM) (สัดส่วนร้อยละ 19.40) และ บริษทั ทีทีดบับลิว 
จ ากัด (มหาชน)  (TTW) (สัดส่วนร้อยละ 25.31) ซ่ึงบริษทัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษทัรวมทั้ งบริษัท 
ถือว่าเป็นบริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด 

เดิม CK มีธุรกิจหลกัคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ต่อมา CK ไดมี้การลงทุนในธุรกิจ
สัมปทานและสาธารณูปโภคเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ และเพิ่มความหลากหลาย 
ในการประกอบธุรกิจ ซ่ึง CKP ถือเป็นบริษทัแกนน า (Flagship Company) ทางดา้นพลงังานของกลุ่ม  
ช.การช่าง โดยในอนาคตการพฒันาธุรกิจดา้นพลงังานภายใตก้ลุ่ม ช.การช่าง จะด าเนินการผ่าน CKP  

 

                                                             
1 ขอ้มูลจาก www.set.or.th. 
   *สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ BEM เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2559  
   ** สดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ TTW เม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2559 
2 ขอ้มูล ณ วนัแจง้แบบรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกจิการ (แบบ 246-2) ต่อส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) โดย CK 
ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 2559  

บริษทั ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) (CK) 

บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) (BEM) 

บริษทั ทีทดีับบลิว จ ากัด  

(มหาชน) (TTW) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ผู้ถือหุ้นอืน่ๆ 

29.73%* 19.40%** 

29.24% 

19.40% 25.31% 
26.05% 

CK 

ธุรกจิรับเหมา
ก่อสร้าง 

ธุรกจิสัมปทานและ
สาธารณูปโภค 

BEM 

TTW 

CKP 

  19.45% 

http://www.set.or.th/
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานประเภทต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซ่ึงรายไดห้ลกัของบริษทัมาจากเงินปันผลรับตามสัดส่วน 
การร่วมทุน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีก าลงัผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
และโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง รวม 2,159.5 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยก าลงัผลิตติดตั้งจากโครงการไฟฟ้าท่ี
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 754.5 เมกะวตัต ์และก าลงัผลิตติดตั้งจากโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 1,405.0 เมกะวตัต ์

บริษทัจดัประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า ได้แก่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (SEAN) และบริษทั ไซยะบุรี  
พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL)       

2. โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) 
3. โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC)  บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั (CRS) 

และ บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั (NRS) 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั 
ด าเนินการ

โดย 
สดัส่วน
การถือหุ้น 

รายได ้ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

% ของ
รายไดร้วม 

รายได ้ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

% ของ
รายไดร้วม 

รายได ้ปี 2557 
(ลา้นบาท) 

% ของ
รายไดร้วม 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั      
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า SEAN 56% 3,814.92 60.23 3,883.15 56.61 3,976.45 56.31 
โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่  BIC 65% 2,293.31 36.21 2,654.89 38.71 2,803.12 39.69 
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ BKC 100% 147.82 2.33 158.47 2.31 162.57 2.30 
รวมรายไดจ้ากธุรกิจหลกั   

 
6,256.05 98.77 6,696.51 97.63 6,942.14 98.30 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ CRS 30% 13.72 0.22 21.89 0.32 22.18 0.31 
โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ NRS 30% 13.64 0.22 13.86 0.20 12.49 0.18 
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า XPCL 30% (52.34) (0.83) (27.18) (0.39)   
รวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั และ บริษทัร่วม  

 
(24.98) 

 
(0.39) 8.57 0.13 34.67 0.49 

รายไดอ่ื้นๆ   
 

    
  รายไดค้่าบริหารโครงการ บริษทัและบริษทัยอ่ย 62.69 0.99 60.59 0.88 56.86 0.81 

รายไดอ่ื้นๆ บริษทัและบริษทัยอ่ย 40.44 0.63 93.59 1.36 28.37 0.40 
รวมรายไดอ่ื้นๆ   

 
103.13 1.62 154.18 2.24 85.23 1.21 

รายไดร้วม   
 

6,334.20 100.00 6,859.26 100.00 7,062.04 100.00 
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2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ 

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 

- โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี 

2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 

บริษทัถือหุน้ใน SEAN สดัส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ และ SEAN ถือหุน้
สัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วในบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด (NN2)  
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงไดรั้บสัมปทาน
จากรัฐบาล สปป.ลาว ในการพฒันาและด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 จากรัฐบาล สปป.ลาว 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ตั้งอยูบ่นล าน ้ างึมระหวา่งภูเขาภูแซและภูฮวด บา้นห้วยม่อ เมืองฮ่ม 
แขวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว โดยอยูห่่างจากเข่ือนน ้ างึม 1 ข้ึนไปทางตน้น ้ าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาวในแนวตรงเป็นระยะทาง  
90 กิโลเมตร มีก าลังผลิตไฟฟ้าจ านวน 615 เมกะวตัต์ เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก  
(Initial Operation Date หรือ IOD) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 และเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date หรือ COD) ในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
น ้ างึม 2 จ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้ทั้ งหมดให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 รายไดค้่าไฟฟ้าของ NN2 

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

(ก) พลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy หรือ PE) ปีละจ านวน 2,218 ลา้นหน่วย โดยแต่ละวนั
สามารถผลิตไฟฟ้าไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมง การช าระค่าไฟฟ้าดงักล่าวจะช าระเป็นเงินสกุลบาท
และดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ SE) ปีละจ านวน 92 ลา้นหน่วย เป็นไฟฟ้าท่ีผลิต
ได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปี การช าระค่าไฟฟ้าดังกล่าว 
จะช าระเป็นสกลุเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินเกิดข้ึนเม่ือ NN2 พบวา่
ปริมาณน ้ ามีมากกวา่ท่ีคาดการณ์ ท าให้ในเดือนนั้นๆ สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าจ านวน
ตามขอ้ (ก) และขอ้ (ข) ซ่ึงไดแ้จง้ล่วงหนา้ต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากท่ีไดแ้จง้จะนบัเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าส่วนเกิน การช าระค่าไฟฟ้าดงักล่าวจะช าระเป็นสกลุเงินบาททั้งหมด  
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นอกจากนั้น ในกรณีท่ี NN2 สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกวา่จ านวน PE หรือ SE ท่ีก าหนดในสัญญา 
จะสามารถเก็บสะสมจ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินนั้นในบญัชีไฟฟ้าส ารอง (Reserve Account)  
และสามารถน าหน่วยไฟฟ้าดงักล่าวมาใชใ้นอนาคตไดใ้นกรณีท่ีปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจ าหน่าย
ใหแ้ก่ กฟผ.ไดค้รบตามเง่ือนไขสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี 

บริษทัถือหุ้นใน XPCL สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย XPCL เป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนในสปป.ลาว และไดรั้บสมัปทานในการพฒันาและด าเนินโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
ไซยะบุรีจากรัฐบาล สปป.ลาว 

โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าประเภทฝายทดน ้ าบนล าน ้ าโขง 
ซ่ึงแตกต่างจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ท่ีเป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าประเภทเข่ือนกกัเก็บ 
กล่าวคือ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายน ้ าลน้ท่ีมีความสูงไม่มาก โดยจะปล่อยน ้ า
ไหลผา่นเท่ากบัปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้แต่ละวนั 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีตั้งอยูบ่นล าน ้ าโขงตอนล่าง ซ่ึงอยูใ่นอาณาเขตของสปป.ลาวทั้งหมด 
อยูห่่างจากแขวงหลวงพระบางไปทางใตป้ระมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
ประมาณ 160 กิโลเมตร โดยมีก าลงัผลิตไฟฟ้าจ านวน 1,285 เมกะวตัต ์โดยจะจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิต
จากก าลงัผลิต 1,220 เมกะวตัตใ์หแ้ก่ กฟผ. ภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นบัจากวนัเร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยโ์ดยท่ีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวก าหนดวนัจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
ของ XPCL ตรงกบัวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 และ XPCL จะจ าหน่ายไฟฟ้าจากก าลงัผลิตอีก 60 เมกะวตัต์
ใหแ้ก่รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง EdL และ XPCL 

ทั้งน้ี การก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีจะใชเ้วลาทั้งส้ินประมาณ 8 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
การก่อสร้างโครงการคืบหนา้ไปแลว้กวา่ร้อยละ 74 ซ่ึงเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรรมศาสตร์ชั้นเยี่ยมดา้นไฟฟ้าพลงัน ้ า
เพื่อหลีกเล่ียง ป้องกนั และลดผลกระทบทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม การออกแบบดงักล่าวได้
รวมถึงการรักษาทรัพยากรปลา การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะของ
ตล่ิงและการรักษาคุณภาพน ้ าด้วย นอกจากน้ี เคร่ืองจักรอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าทุกชนิดนั้ น ได้ใช้
เทคโนโลยชีั้นยอดจากผูผ้ลิตท่ีมีความเช่ียวชาญสูงเป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก และในดา้นความปลอดภยั
ของโครงการนั้น ไดจ้ดัใหมี้ประตูระบายน ้ าลน้และประตูระบายตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่อยา่งครบถว้น 
และออกแบบเพ่ือรองรับแผน่ดินไหวอยา่งเหมาะสม 

2.1.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ 

การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน ้ าจะต้องอาศัยภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม โดยประเทศ 
เพ่ือนบา้นอยา่ง สปป.ลาว มีศกัยภาพสูงในการพฒันาโครงการและสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้
กลบัมายงัประเทศไทยได ้ 
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ทั้งน้ี ในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน คร้ังท่ี 28 และ 29 ณ สปป. ลาว ระหวา่งวนัท่ี 5-8 กนัยายน 
2559 รัฐบาลไทย และรัฐบาล สปป. ลาว ไดร่้วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of 
Understanding : MOU) ขยายกรอบการรับซ้ือไฟฟ้าจากสปป.ลาวเป็น 9,000 เมกะวตัต ์เพื่อรองรับ
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมมากข้ึนของประเทศไทยและยงัเป็นไปตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า
ของประเทศระยะยาว พ.ศ. 2558-2579 หรือ PDP 2015 ท่ีก าหนดสัดส่วนการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศไวร้้อยละ 20 ของก าลงัผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ 

ท่ีผ่านมา รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป. ลาว ไดร่้วมลงนามบนัทึกความเขา้ใจเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ในการพฒันาโครงการซ้ือไฟฟ้าใน สปป. ลาว ดงัน้ี  

 - วนัท่ี 4  มิถุนายน  2536   ก าหนดจะรับซ้ือไฟฟ้าจ านวน 1,500 เมกะวตัต ์

 - วนัท่ี 19 มิถนุายน 2539         ขยายการรับซ้ือไฟฟ้าเป็น 3,000 เมกะวตัต ์

 - วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2549   ขยายการรับซ้ือไฟฟ้าเป็น 5,000 เมกะวตัต ์

 - วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2550   ขยายการรับซ้ือไฟฟ้าเป็น 7,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2558  

 - วนัท่ี 6  กนัยายน  2559   ขยายการรับซ้ือไฟฟ้าเป็น 9,000 เมกะวตัต ์

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการรับซ้ือไฟฟ้าจากสปป.ลาว รวมปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดคิดเป็นก าลงัผลิต
ไฟฟ้ารวม 5,941 เมกะวตัต ์ขอ้มูล ณ เดือนตุลาคม 2559 สรุปโครงการซ้ือไฟฟ้าจากสปป.ลาว ไดด้งัน้ี 

1) โครงการท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่กฟผ.แลว้ 

  โครงการ ก าหนดจ่ายไฟฟ้า (COD) ก าลงัผลิต (เมกะวตัต)์ 

1 เทิน-หินบุน (รวมส่วนต่อขยาย) มีนาคม 2541/ธนัวาคม 2555 434 

2 หว้ยเฮาะ กนัยายน 2542 126 

3 น ้าเทิน 2 เมษายน 2553 948 

4 น ้างึม 2 มีนาคม 2554 5971 

5 หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 1 มิถุนายน 2558 491 

 หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 491 

 หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 3 มีนาคม 2559 491 

 รวม  3,578 

หมายเหตุ: 1 จากขอ้มูลของ กฟผ. ระบุก าลังผลิตท่ี กฟผ.รับซ้ือจากโครงการน ้ างึม 2 ณ จุดส่งมอบไวท่ี้ 596.60 เมกะวตัต ์โดยท่ีก าลัง 
การผลิตติดตั้งของโครงการน ้ างึม 2 เท่ากบั 615 เมกะวตัต ์
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2) โครงการท่ีลงนาม PPA แลว้และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

  โครงการ ก าหนดจ่ายไฟฟ้า (COD) ก าลงัผลิต (เมกะวตัต)์ 

1 เซเปียน-เซน ้ านอ้ย กมุภาพนัธ์ 2562 354 

2 น ้าเง๊ียบ 1 กนัยายน 2562 269 

3 ไซยะบุรี ตุลาคม 2562 1,220 

 รวม  1,843 
หมายเหตุ: ขอ้มูลจากส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ เดือนมีนาคม 2559 

3) โครงการท่ีลงนาม MOU แลว้และอยูร่ะหวา่งจดัท าสญัญา PPA 

  โครงการ ก าหนดจ่ายไฟฟ้า (COD) ก าลงัผลิต (เมกะวตัต)์ 

1 น ้าเทิน 1 มกราคม 2565 520 

 รวม  520 
หมายเหตุ: ขอ้มูลจากกฟผ. ณ เดือนมีนาคม 2559 

ในปัจจุบนัประเทศไทยใชแ้ผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 ซ่ึงเป็นแผน
ส าหรับก าลงัผลิตไฟฟ้าในระยะยาว โดยแผนดงักล่าวไดก้ าหนดการรับซ้ือไฟจากต่างประเทศในช่วง
ระหวา่งปี พ.ศ. 2558 – 2579 ดงัน้ี 

ปี พ.ศ. โครงการ ชนิดเช้ือเพลิง ประเทศ ก าลงัผลิตตามสญัญา   
(เมกะวตัต)์ 

2558 หงสา เคร่ืองท่ี 1-2  ถ่านหิน สปป.ลาว                982 (2 x 491) 
2559 หงสา เคร่ืองท่ี 3  ถ่านหิน สปป.ลาว 491 
2560 - - - - 
2562 น ้าเง๊ียบ 1 พลงัน ้ า สปป.ลาว 269  
2562 เซเปียน-เซน ้ านอ้ย พลงัน ้ า สปป.ลาว 354  
2562 ไซยะบุรี พลงัน ้ า 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 
2573 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 
2574 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 
2575 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 
2576 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 
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ปี พ.ศ. โครงการ ชนิดเช้ือเพลิง ประเทศ ก าลงัผลิตตามสญัญา   
(เมกะวตัต)์ 

2577 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 
2578 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 
2579 ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  ยงัไม่ระบุ ยงัไม่ระบุ 700 

รวม 11,016 

บริษทัเช่ือมัน่ในศกัยภาพในการแข่งขนัจากประสบการณ์และความช านาญในการพฒันาโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว โดยนอกจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 แลว้ ยงัมี
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและก่อสร้างโดยกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้า
พลงัน ้ าไซยะบุรี ขนาดก าลงัผลิต 1,285 เมกะวตัต ์ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและมีก าหนดจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

2.1.3 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 

เข่ือนของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 มีลกัษณะเป็นเข่ือนแบบเก็บกกั โดยจะเก็บน ้ าไวใ้นอ่างเก็บน ้ า 
(Reservoir) เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้างเข่ือนจะสร้างให้ระดับท่ีกักเก็บน ้ าอยู่สูงกว่า
โรงไฟฟ้า  เพื่อให้มีระดบัน ้ าท่ีแตกต่างกนั เม่ือน ้ าถูกปล่อยลงมาจะท าให้มีแรงดนัสูง โดยน ้ าจะถูกปล่อย
จากอ่างกกัเก็บน ้ าลงมาตามอุโมงคส่์งน ้ าไปยงัอาคารโรงไฟฟ้า ซ่ึงจะมีการควบคุมปริมาณน ้ าท่ีปล่อย
ออกมาให้ไดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการ ปริมาณน ้ าท่ีไหลลงมาตามอุโมงคส่์งน ้ าซ่ึงมีแรงดนัสูงจะผลกัดนั
ให้ใบพดัของเคร่ืองกงัหัน(Turbine) หมุนดว้ยความเร็วสูง เพลาของเคร่ืองกงัหันท่ีต่อเขา้กบัเพลา
ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและท าให้เกิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า  

อาคารโรงไฟฟ้า (Power House) ติดตั้งเคร่ืองกงัหันน ้ าชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จ านวน 3 ชุด 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองกงัหันท่ีท างานแบบแรงโต ้เหมาะส าหรับเข่ือนพลงัน ้ าท่ีมีระดบัความสูงน ้ าปานกลาง
ลกัษณะเดียวกบัเข่ือนของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ส่วน Generator เป็นเคร่ืองชนิด Synchronous 
จ านวน 3 ชุด ก าลงัผลิตชุดละ 205 เมกะวตัต ์โดยมีก าลงัผลิตไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 615 เมกะวตัต ์ 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 

แหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 คือ ปริมาณน ้ าท่ีมาจากล าน ้ างึม   
ซ่ึงมีต้นก าเนิดมาจากท่ีราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดล าน ้ าประมาณ 354 กม.โดยพ้ืนท่ี 
อ่างเก็บน ้ าครอบคลุม 107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน ้ าเตม็ท่ี 4,886 ลา้นลูกบาศกเ์มตรท่ีระดบัน ้ า
เตม็เข่ือนสูงสุด 375 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล 
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อยา่งไรก็ตาม แมว้า่น ้ าท่ีน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวจะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย เพราะเป็นน ้ าท่ีไดม้า
จากตามธรรมชาติ แต่ก็มีขอ้จ ากัดอยู่บา้งเพราะปริมาณน ้ าในแต่ละช่วงจะมีปริมาณท่ีไม่แน่นอน 
และไม่สามารถคาดการณ์ได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศและฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ในการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ได้ท าการศึกษาค่าสถิติปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย
ยอ้นหลัง 50 ปี (ระหว่าง พ.ศ.2497 – พ.ศ.2546) พบว่าปริมาณน ้ าฝนในล าน ้ างึมมีมากเพียงพอ 
และสามารถกกัเก็บน ้ า เพ่ือใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดต้ามปริมาณท่ีไดท้ าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 
ในแต่ละปี 

ปริมาณน ้ าในเข่ือนของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ในปี 2557 ถึงปี 2559 มีดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ระดบั
ความสูง 
(ม.รทก.)* 

ปริมาณน ้ า 
(ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดบั 
ความสูง 
(ม.รทก.)* 

ปริมาณน ้ า 
(ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดบั 
ความสูง 
(ม.รทก.)* 

ปริมาณน ้ า 
(ลูกบาศก์
เมตร) 

 มกราคม  372.45 4,309.82 373.72 4,771.96 372.33 4,604.72 
 กมุภาพนัธ์  369.43 4,376.89 373.93 4,560.22 370.64 4,431.54 
 มีนาคม  370.10 3,987.35 371.90 4,140.04 368.23 4,190.92 
 เมษายน  366.13 3,452.00 367.71 3,390.05 358.93 3,333.79 
 พฤษภาคม  360.29 2,918.03 359.58 2,669.52 350.62 2,667.29 
 มิถุนายน  354.68 2,610.26 350.65 2,258.43 343.85 2,192.50 
 กรกฎาคม  349.85 2,753.04 344.84 2,829.75 343.89 2,195.29 
 สิงหาคม  351.76 3,586.16 352.76 3,906.65 351.76 2,753.04 
 กนัยายน  361.60 4,057.45 365.28 4,554.07 367.35 4,104.97 
 ตุลาคม  366.86 4,118.60 371.84 4,735.18 374.30 4,811.22 
 พฤศจิกายน  367.49 4,310.82 373.58 4,553.05 373.78 4,755.82 
 ธนัวาคม  369.44 4,481.30 371.83 4,617.17 373.76 4,749.59 

หมายเหตุ :  ขอ้มูลจาก บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 
 *ระดบัความสูง ณ ตน้เดือน ม.รทก. คือ เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 
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2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

โครงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี  

-  โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC-1) 

- โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (BIC-2) 

2.2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

บริษทัถือหุน้ใน BIC สดัส่วนร้อยละ 65 โดย BIC เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าดว้ยระบบ
โคเจนเนอเรชั่นท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการ 
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC-1) และโครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 
(BIC-2) โดยสถานท่ีตั้งของทั้ง 2 โครงการตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดย BIC-1 มีก าลงัผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต ์และก าลงัผลิตไอน ้ า 19.6 
ตนัต่อชัว่โมง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ี 
เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน ้ าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
ท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย BIC-1 เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 
2556 ส าหรับ BIC-2 ซ่ึงอยู่ในระหวา่งการก่อสร้าง ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบั BIC-1 โดย BIC-2  
มีก าลงัผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวตัต์ และก าลงัผลิตไอน ้ า 20 ตนัต่อชัว่โมง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต ์ระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และจ าหน่าย
ไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือและไอน ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
เช่นเดียวกนั ทั้งน้ี สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และ BIC-2 มีก าหนดวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 BIC-2 มีความคืบหนา้ในการ
ก่อสร้างกวา่ร้อยละ 84 ซ่ึงเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง 

 รายไดค้่าไฟฟ้าของโครงการ BIC- 1 และ BIC-2 ท่ีจ  าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. ประกอบไปดว้ย 

(ก) ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) ก าหนดจากตน้ทุนของโครงการไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถ
หลีกเล่ียงไดใ้นอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
โครงการไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงพาณิชยข์นาดใหญ่รวมค่าระบบส่ง 

(ข) ค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) ก าหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า  
ค่าด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองของโครงการไฟฟ้า ท่ี กฟผ. สามารถ
หลีกเล่ียงไดใ้นอนาคต (Long Run Avoided Energy Cost) จากการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจาก
โครงการไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ท่ีผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

(ค) ค่าการประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Saving) ก าหนดจากประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการประหยดั

เช้ือเพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็สามารถประหยดัไดด้ว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
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รายไดค้่าไฟฟ้าของ BIC-1 และ BIC-2 ท่ีจ  าหน่ายไฟฟ้าใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

โดยทัว่ไปบริษทัจะก าหนดราคาค่าไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรม โดยอา้งอิงกบัอตัรา 
ค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ส าหรับกิจการขนาดใหญ่ และอาจมีส่วนลดส าหรับลูกคา้บางราย  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน ้ าของ BIC-1 และ BIC-2 

สัญญาการจ าหน่ายไอน ้ าให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรมนั้นจะมีการเจรจากบัลูกคา้แต่ละรายเช่นเดียวกนั
กบัสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้า บริษทัก าหนดราคาไอน ้ าจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเล่ียงไดห้ากซ้ือจากบริษทั 
(Avoided Cost Basis) ราคาไอน ้ ามักจะปรับเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนของดัชนีต่างๆ  
รวมถึงค่าก๊าซและดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทย 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกจิโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

ในการขยายธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ บริษทัมุ่งพิจารณาท่ีรูปแบบการจ าหน่าย
ไฟฟ้าส่วนใหญ่ให ้กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าส่วนท่ีเหลือให้ผูป้ระกอบการอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็น
รูปแบบท่ีมีความมัน่คงในดา้นรายไดม้ากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการจ าหน่ายไฟฟ้าใหผู้ป้ระกอบการ
อ่ืนๆ เพียงอยา่งเดียว 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา รัฐบาลไดมี้การประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมแบบ Firm Type ระบบโคเจนเนอเรชัน่ ขนาดก าลงัผลิตท่ีจ าหน่ายเขา้สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์
ท าให้มีผูพ้ฒันาโครงการไฟฟ้าประเภทดงักล่าวอยู่หลายราย โดย ณ เดือนตุลาคม 2559 โครงการ
ไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่มีสถานะดงัน้ี 

สถานะ จ านวน

โครงการ 

ก าลงัผลิตติดตั้ง 

(เมกะวตัต)์ 

ปริมาณขาย 

ตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า  

(เมกะวตัต)์ 

จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ 45 5,519.465 3,767.000 

ยงัไม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ 30 3,600.131 2,700.000 

ยกเลิกสญัญาการรับซ้ือไฟฟ้า 1 121.135 70.000 

หมายเหตุ :  ขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ณ เดือนตุลาคม 2559 

ในช่วงปี 2558-2568 ก าหนดให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จ านวน  
97 โครงการ รวมก าลงัผลิตไฟฟ้า 5,922 เมกะวตัต์ แบ่งเป็น (1) ระบบการผลิตพลงังานความร้อน 
และไฟฟ้าร่วมกนั (Cogeneration) จ านวน 41 โครงการ รวมก าลงัผลิตไฟฟ้า  3,660 เมกะวตัต ์ 
(2) ระบบการผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั (Cogeneration) ต่ออายุสัญญา จ านวน  
25 โครงการ รวมก าลังผลิตไฟฟ้า 424 เมกะวตัต์ (3) พลังงานหมุนเวียน จ านวน 31 โครงการ  
รวมก าลงัผลิตไฟฟ้า 1,838 เมกะวตัต ์
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บริษทัเช่ือมัน่ในศกัยภาพในการแข่งขนัส าหรับการพฒันาโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 
เน่ืองจากมีประสบการณ์จากการได้รับคดัเลือกให้เป็นผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าตามประกาศรับซ้ือในปี  
พ.ศ. 2550 (จาก BIC-1) และตามประกาศรับซ้ือในปี พ.ศ. 2553 (BIC-2) นอกจากนั้นบริษทัยงัไดมี้
การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเน่ืองในด้านต่างๆท่ีมีความส าคญัต่อโครงการ เช่น ความสามารถ 
ในการจดัหาเช้ือเพลิง การเช่ือมต่อกบัจุดรับซ้ือไฟฟ้า ลูกคา้ท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอน ้ า เป็นตน้ 

2.2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของ BIC จะน าก๊าซธรรมชาติเขา้มาเป็น
เช้ือเพลิงในการเผาไหม ้เพ่ือท าให้เกิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคล่ือนกงัหันก๊าซ (Gas Turbine)  
การหมุนของกงัหนัก๊าซดงักล่าวจะหมุนใหเ้คร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Power Generator) ผลิตไฟฟ้าออกมา 
จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหมใ้นเคร่ืองกงัหันก๊าซซ่ึงมีความร้อนสูงจะผ่านไปยงัหมอ้ไอน ้ า 
(Heat Recovery Steam Generator “HRSG”)  ท าให้ไดไ้อน ้ าแรงดนัสูง (High Pressure Steam)  
ไปขบัเคล่ือนกงัหนัไอน ้ า (Steam Turbine) การหมุนของกงัหนัไอน ้ าก็จะไปหมุนขบัใหเ้คร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า (Power Generator) ผลิตไฟฟ้าต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของ BIC จะใชก๊้าซธรรมชาติและน ้ าประปา 
เป็นวตัถุดิบในการผลิต โดย BIC-1 และ BIC-2 ไดท้ าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ตามล าดบั และได้
ท าสัญญาซ้ือขายน ้ าประปา กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (TTW) เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2554 และวนัท่ี 27 มกราคม 2558 ตามล าดบั โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์  

2.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

โครงการไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ีคือ  

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั 

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง บริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั 

2.3.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) 

บริษทัถือหุ้นใน BKC ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย BKC ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 9 ต าบลโคกไทย อ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา บนพ้ืนท่ีประมาณ 180 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยแ์บบฟิล์มบาง  
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(Thin Film) มีขนาดก าลงัผลิต 8 เมกะวตัต ์และไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็กมาก (VSPP) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 มี
ระยะเวลา 5 ปี และต่อสญัญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกวา่จะมีการยกเลิกสัญญาตามสัญญา
ดงักล่าว กฟภ.ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ และ BKC จะไดรั้บส่วนเพ่ิมราคา
รับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (หน่วย) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัเร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ซ่ึง BKC ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2555 นอกจากน้ี BKC ไดด้ าเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือสิทธิ 
ในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2555 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั เชียงราย โซล่าร์ จ ากดั (CRS) 

บริษทัถือหุ้นใน CRS ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย CRS ตั้งอยูท่ี่ ต าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั 
จงัหวดัเชียงราย  บนพ้ืนท่ีประมาณ 160 ไร่ ใชเ้ทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Multi-Crystalline Cells 
มีขนาดก าลงัผลิต 8 เมกะวตัต์  โดย CRS ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกวา่จะ
มีการยกเลิกสัญญาตามสัญญาดงักล่าว กฟภ.ตกลงท่ีจะซ้ือพลงัไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต ์ 
และ CRS จะไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี
นบัแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ซ่ึง CRS ไดเ้ร่ิมผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 
2556 นอกจากน้ี CRS ไดด้ าเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิทธิ 
ในการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2555 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องบริษทั นครราชสีมา โซล่าร์ จ ากดั (NRS) 

บริษทัถือหุ้นใน NRS ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย NRS ตั้งอยูท่ี่ ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด 
จงัหวดันครราชสีมา  บนพ้ืนท่ีประมาณ 300 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตยแ์บบฟิล์มบาง  
(Thin Film) มีขนาดก าลงัผลิต 6 เมกะวตัต ์ โดย NRS ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากกับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปีและต่อสัญญาได้อีกคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั
จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ตามสัญญาดงักล่าว กฟภ.ตกลงท่ีจะซ้ือพลงัไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด  
6 เมกะวตัต ์ และ NRS จะไดรั้บ Adderในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัเร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซ่ึง NRS ได้เ ร่ิมผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2555 
นอกจากน้ี NRS ไดด้ าเนินการยื่นขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือสิทธิในการ
จ าหน่ายคาร์บอนเครดิต และไดรั้บใบรับรองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS  

ก. อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีขายให้ กฟภ.อยูใ่นระดบัแรงดนั 11-13 กิโลโวลต ์ ราคาจะเป็นไป
ตามประกาศของ กฟผ. รวมกบัค่าไฟฟ้าผนัแปรขายส่ง (Ft) 

ข. ค่าส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 8 บาท/หน่วย (กิโลวตัต์-ชั่วโมง) เป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยก์บั กฟภ. 
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2.3.2 การตลาดและการแข่งขันธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศ 
ท่ีอยู่ในเส้นศูนย์สูตร ท าให้ได้รับพลังแสงอาทิตย์โดยเฉล่ียทั้ งปีสูงกว่าเขตอ่ืนๆ ของโลก  
ซ่ึงการศึกษาจากขอ้มูลดาวเทียมประกอบการตรวจวดัภาคพ้ืนดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.) พบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพด้านพลังแสงอาทิตย์ของประเทศไทย  
ซ่ึงมีความเขม้รังสีแสงอาทิตยเ์ฉล่ียทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทาง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทย 
มีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยไ์ดถึ้ง 10,000 เมกะวตัต ์(ขอ้มูล: กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน) 

โดย ณ เดือนตุลาคม 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยท่ี์มีปริมาณไฟฟ้าท่ีขายเขา้ระบบ 
แบ่งตามประเภทก าลงัผลิตโครงการไฟฟ้าเอกชน ดงัน้ี 

สถานะ จ านวน

โครงการ 

ก าลงัผลิตติดตั้ง 

(เมกะวตัต)์ 

ปริมาณขาย 

ตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า  

(เมกะวตัต)์ 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) 7 545.442 436.000 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (VSPP) 456 1,919.128 1,855.135 

รวม 463 2,464.570 2,291.135 

หมายเหตุ :  ขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ณ เดือนตุลาคม 2559 

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP)  
เป็นหน่ึงในหา้แผนของกรอบแผนบูรณาการพลงังานแห่งชาติ ทั้งน้ี AEDP เนน้การพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก เน้นการพฒันาพลงังานทดแทนให้เต็มตามศกัยภาพในแต่ละพ้ืนท่ี 
โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลงังาน
ทดแทนอ่ืนๆ เช่น ลม และแสงอาทิตย ์เป็นตน้ พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าทั้งสาม ให้รองรับการส่งเสริมพลงังานทดแทนเป็นรายพ้ืนท่ี ตลอดจนพฒันาระบบ  
Smart Grid เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยมีเป้าหมาย 
ท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากปัจจุบันท่ีร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20  
ของปริมาณความตอ้งการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 โดยจะมีก าลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวยีนรวมเท่ากบั 19,634.4 เมกะวตัต ์ดงัน้ี 
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             หน่วย: เมกะวตัต ์
ปี แสงอาทิตย ์ พลงัลม พลงัน ้ า ขยะ ชีวมวล ก๊าซ

ชีวภาพ 

พืช

พลงังาน 

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 
หมายเหตุ : *ก าลงัผลิตติดตั้ง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ได้น าแผน AEDP  
ผนวกเข้ามาเป็นหน่ึงในสมมติฐานการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่  
ในช่วงปี 2558-2579 ไวด้ว้ยโดยมีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)  ท าหนา้ท่ีเสนอแนะ
นโยบายและแผนการบริหารพฒันาพลงังานของประเทศรวมถึงก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 
ในการก าหนดราคาพลงังาน ให้สอดคลอ้งกบันโยบายรวมถึงแผนการบริหารพฒันาพลงังานของประเทศ 
โดยกพช.มีมติเห็นชอบในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยด์ว้ยการรับซ้ือไฟฟ้าตั้งแต่
ปี 2550 เป็นตน้มา ทั้งน้ีกพช.ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.)ในการออก
ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยใ์นรูปแบบ FiT รวมทั้งด าเนินการ
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนดเป้าหมายและแผนการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP 2015)   

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 กกพ. ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง การรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร และก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขา้ร่วมโครงการการกลัน่กรองและ
คดัเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์การเกษตร ให้สอดคลอ้งกบัมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 โดยการประกาศ 
รับซ้ือไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 จะออกประกาศรับซ้ือไฟฟ้าส าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมด้านระบบส่งไฟฟ้า 
และศกัยภาพของเช้ือเพลิงอ่ืนๆ โดยมีก าหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) 
ไม่เกินวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ทั้ งน้ี ก าหนดเป้าหมายการรับซ้ือไฟฟ้าในระยะท่ี 1  
ไม่เกิน 600 เมกะวตัต์ แบ่งเป็นหน่วยราชการไม่เกิน 300 เมกะวตัต์ และสหกรณ์ 
ภาคเกษตรไม่เกิน 300 เมกะวตัต ์

ระยะท่ี 2 จะออกประกาศรับซ้ือไฟฟ้าในภายหลงั โดยมีก าหนด SCOD ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ก าหนดให้ผูป้ระสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการ 
ยื่นค าขอเขา้ร่วมโครงการในระยะท่ี 2 ไดภ้ายในวนัท่ี 1-10 พฤศจิกายน 2558 และ 
กกพ. จะด าเนินการคัดเลือกโครงการท่ีผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติแล้ว 
โดยวธีิการจบัฉลาก  
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โดยก าหนดประกาศรายช่ือโครงการท่ีผ่านคุณสมบติัในวนัท่ี 11 ธันวาคม 2558 และด าเนินการ
คดัเลือกโดยวธีิการจบัสลากและแสดงผลการคดัเลือกในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 ทั้งน้ี กกพ. ไม่สามารถ
ประกาศรายช่ือโครงการท่ีผ่านการพิจารณาอย่างเป็นทางการได้จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
คดัเลือกโดยวธีิการจบัสลากและแสดงผลการคดัเลือกในวนัดงักล่าวได ้

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 กกพ. มีมติเห็นชอบรายช่ือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีผา่นการตรวจสอบคุณสมบติัเพื่อเขา้ท าการจบัสลากในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ จ านวน 167 
ราย ก าลงัผลิตรวม 798.62 เมกะวตัต ์

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 กกพ. มีมติเห็นชอบโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ
ติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีผ่านการคดัเลือกโดยวิธีการ
จบัสลาก จ านวน 67 โครงการ ก าลงัผลิตรวม 281.32 เมกะวตัต์ ก าหนดให้เจา้ของโครงการหรือ
ผูส้นบัสนุนโครงการ จะตอ้งลงนามในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใน 120 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
และจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ภายในวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2559 

บริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นพ้ืนท่ีและการคดัเลือกเทคโนโลยีท่ีดีมีประสิทธิภาพสูง
ในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยต์ามเง่ือนไขการรับซ้ือจากภาครัฐโดยจะมุ่งเน้นไปท่ี
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินเป็นหลกั โดย บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ 
จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอขายไฟฟ้าภายใตป้ระกาศคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง การรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ
ติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรดว้ย โดยโครงการท่ี บริษทั 
ซีเคพี โซล่าร์ จ ากัด ได้ยื่นขอ้เสนอขายไฟฟ้านั้น ได้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ทั้ งน้ี ผลการ
คดัเลือกโดยวิธีการจบัฉลากท่ี กกพ. จดัข้ึนนั้นบริษทัไม่ไดรั้บการคดัเลือก อย่างไรก็ตาม บริษทัมี
ความตั้งใจและความพร้อมท่ียื่นขอ้เสนอขายไฟฟ้าภายใตป้ระกาศดงักล่าวอีกเม่ือมีการเปิดรับซ้ือ
ไฟฟ้าในระยะท่ี 2 

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ คร้ังท่ี 4/2559 ณ วนัท่ี  26 กนัยายน 
2559 กพช. เห็นชอบอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ในรูปแบบ FiT ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็กมาก ในอตัรา FiT 4.12 บาทต่อหน่วยจากเดิมท่ีอตัรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย 
ระยะเวลาสนับสนุน 25 ปีขณะท่ีมี FiT Premium ส าหรับโครงการในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้
(จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบา้ยอ้ย 
และ อ.นาทวี) ตลอดอายุโครงการ 0.50 บาท/หน่วย โดยมอบหมายให้ กกพ. รับไปด าเนินการออก
ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ในรูปแบบ FiT เพ่ือก าหนด
เป้าหมายและแผนการรับซ้ือไฟฟ้าฯ ดงักล่าว ให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก (AEDP 2015) 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  หนา้ 23 

2.3.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการธุรกจิโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

การผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะเป็นการเปล่ียนพลงังานแสงให้เป็นไฟฟ้า โดยการน า
เซลล์แสงอาทิตย ์(Solar Cell) มารับแสงอาทิตย ์  ซ่ึงวิธีดังกล่าวจะเป็นขบวนการเปล่ียนแปลง
พลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เม่ือแสงอาทิตยท่ี์เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
และมีพลงังานมากระทบกบัสารก่ึงตวัน า (Semi-Conductor) ท่ีมีความสามารถในการดูดคล่ืนพลงังาน
แสงอาทิตย ์ เม่ือสารก่ึงตวัน าไดรั้บแสงจากดวงอาทิตย ์ เซลล์ดงักล่าวจะเปล่ียนพลงังานแสงเป็น
พลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียง
เซลลเ์ดียวจะมีค่าต ่ามาก  การน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจึ์งตอ้งน าเซลลห์ลายๆ เซลลม์าต่อกนั
แบบอนุกรม เพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สูงข้ึน เซลล์ท่ีน ามาต่อกันในจ านวนและขนาดท่ี
เหมาะสมน้ี เรียกวา่ แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) 

ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง BKC CRS และ NRS จะมีกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกบัหลกัการท างานดงักล่าวขา้งตน้  โดยโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์อง BKC และ 
NRS ติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีลกัษณะแบบฟิลม์บาง (Thin Film) ส่วน CRS ติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตยท่ี์มีลกัษณะแบบ Multi-Crystalline Cells ซ่ึงแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะท าหน้าท่ีรับ
แสงอาทิตย ์เม่ือแสงอาทิตยต์กกระทบบนแผงเซลลแ์สงอาทิตยด์งักล่าวจะท าให้เกิดการผลิตไฟฟ้า
ออกมาจากแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ ไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าต ่า  ดงันั้น 
จึงตอ้งน าไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัต ่าดงักล่าวไปผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต ่ า  ต่อจากนั้ นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต ่ าดังกล่าว 
จึงถูกส่งผ่านไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้า  เพ่ือเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าโดยแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าให้สูงข้ึน 
หลงัจากนั้นจึงถูกส่งผา่นไปยงัสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ือจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชต้่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

แหล่งพลงังานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง BKC CRS  
และ NRS คือแสงอาทิตย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดม้าจากธรรมชาติ ไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย อย่างไรก็ตาม แมว้่า
แสงอาทิตยจ์ะเป็นแหล่งพลงังานธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่และเป็นพลงังานท่ีสะอาด แต่การน ามาใช้มี
ขอ้จ ากดัอยูบ่า้ง เน่ืองจากแสงอาทิตยมี์เฉพาะในตอนกลางวนั ตลอดจนความเขม้ของแสงอาทิตย ์
ก็มีความเขม้ไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละ
ช่วงเวลา 

ดงันั้น ก่อนท่ี BKC CRS และ NRS จะตดัสินใจเลือกท าเลหรือสถานท่ีท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโครงการ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวไดมี้การศึกษาแลว้ว่าบริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
แต่ละแห่งจะมีปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ท่ีเพียงพอท่ีจะผลิตไฟฟ้า โดยโครงการไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยข์อง BKC ตั้งอยู่ท่ี Latitude 14.7 N และ Longitude 102.0 E พบว่ามี 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  หนา้ 24 

ค่าพลังงานการแผ่รังสีเฉล่ียเท่ากับ 17.62 เมกะจูล/ตารางเมตร/วนั  ซ่ึงเพียงพอท่ีจะออกแบบ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด  8 เมกะวตัต์ได ้  ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงั
แสงอาทิตยข์อง CRS ตั้งอยูท่ี่ Latitude 20.17 N และ Longitude 100.02 E พบวา่มีค่าพลงังานการแผ่รังสี 
ซ่ึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 16.97  เมกะจูล/ตารางเมตร/วนั ซ่ึงเพียงพอท่ีจะออกแบบ
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด  8 เมกะวตัต์ได้ ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตยข์อง NRS ตั้งอยูท่ี่ Latitude  15 N และ Longitude 101 E พบวา่มีค่าพลงังานการแผ่รังสี 
ซ่ึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 19.00 เมกะจูล/ตารางเมตร/วนั ซ่ึงเพียงพอท่ีจะออกแบบ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด  6 เมกะวตัตไ์ด ้

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

ภาพรวมการใชไ้ฟฟ้าช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2559 ยงัคงเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยโดย
ในไตรมาส 2 อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.5 ซ่ึงเป็นผลมาจากมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ รวมทั้งการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียวและบริการ  

2.4.1 ก าลงัผลติของประเทศ 

ก าลงัผลิตรวมของระบบ ณ เดือนตุลาคม 2559 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้ามีดงัน้ี  

ประเภทโครงการไฟฟ้า ก าลงัผลิต (เมกะวตัต)์ ร้อยละ 

ก าลงัผลิตของ กฟผ. 16,385.13 39.87% 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  14,948.50  36.37% 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็  5,885.02  14.32% 

ซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ  3,877.60  9.44% 

รวม  41,096.25 100.00 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ เดือนตุลาคม 2559 

ก าลงัผลิตรวมของระบบสะสมเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2559 แบ่งตามประเภทของเช้ือเพลิง 
ท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี  

ประเภทเช้ือเพลิง จ านวนหน่วยผลิต 

(กิกะวตัต-์ชัว่โมง) 

ร้อยละ 

ก๊าซธรรมชาติ  106,672 63.56% 

ลิกไนต ์ 311,115 18.54% 

พลงัน ้ า 2,954 1.76% 

น ้ามนัเตา 335 0.20% 

น ้ามนัดีเซล 185 0.11% 
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ประเภทเช้ือเพลิง จ านวนหน่วยผลิต 

(กิกะวตัต-์ชัว่โมง) 

ร้อยละ 

พลงังานทดแทน 10,456 6.23% 

ซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ 16,112 9.60% 

รวม 167,829   100.00 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจากส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ เดือนตุลาคม 2559 
 

2.4.2 ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด เป็นปริมาณไฟฟ้าท่ีผูบ้ริโภคใชร้วมกันทั้ งระบบสูงสุด ณ วนัใด 
วนัหน่ึงของแต่ละปี โดยในปี 2559 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2559 เวลา 22.28 น. อยูท่ี่ระดบั 29,619 เมกะวตัต ์สูงกวา่พลงัไฟฟ้าสูงสุดของปี 2558 ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 
11 มิถุนายน 2558 เวลา 14.02 น. อยู่ท่ีระดบั 27,346 เมกะวตัต์ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.30 ความตอ้งการ
พลงัไฟฟ้าสูงสุดช่วงปี 2554 จนถึง 2559 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 การจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

กฟผ. เป็นผูรั้บผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ 
ทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิต คือโครงการไฟฟ้าต่างๆของ กฟผ.เอง รวมกบัรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิต
เอกชน สปป.ลาว และประเทศมาเลเซีย  หลงัจากนั้นจึงขายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูซ้ื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง 
(“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และลูกคา้ตรง (โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งท่ีก าหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้งน้ี กฟผ. จะท าการส่งพลงังานไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ โดย 
กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระบบจ าหน่าย (Distribution) และการขายปลีก 

ปี พ.ศ. 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด 

เมกะวตัต ์
เพ่ิมข้ึน 

เมกะวตัต ์ ร้อยละ 
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% 
2559 29,619 2,273 8.30% 

หมายเหตุ ขอ้มูลจาก กฟผ. ณ เดือนตุลาคม 2559 
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(Retail) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป โดยรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ท่ีจุดเช่ือมต่อ และส่งเขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ย 
เพื่อกระจายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป  

สดัส่วนการจ าหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2559 แบ่งตามประเภทผูซ้ื้อ ดงัน้ี 

ประเภทลูกคา้ การจ าหน่าย (กิกะวตัต-์ชัว่โมง) ร้อยละ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 99,538 70.57% 

การไฟฟ้านครหลวง 40,228 28.52% 

ลูกคา้ตรง 1,291 0.91% 

รวม 141,057 100.00 

หมายเหตุ: ขอ้มูลจากส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ เดือนตุลาคม 2559 

2.4.4 แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย  (Thailand Power Development Plan) 

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ได้ผ่านการพิจารณา 
และใหค้วามเห็นจากกกพ. เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 และ กพช. ไดมี้มติเห็นชอบแผน PDP 2015 
ในการประชุมฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดรั้บทราบ
มติ กพช. ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ทั้งน้ี แผน PDP 2015 ครอบคลุมแผนการพฒันาก าลงัผลิต
ไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579  

แผน PDP 2015 ไดถู้กจดัท าข้ึนตามแนวทางท่ี กพช. ไดมี้มติเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 
ดงัน้ี 

1) ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพ่ือใหมี้ความมัน่คงครอบคลุม
ทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนท่ี 

2) นโยบายการกระจายเช้ือเพลิง เพ่ือลดความเส่ียงการพ่ึงพิงเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง 
- ลดการพ่ึงพิงก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั 
- เพ่ิมสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าถ่านหินโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด 
- จดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของก าลงัผลิตไฟฟ้าในระบบ 
- ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 
- จดัสรรโครงการไฟฟ้านิวเคลียร์ไวป้ลายแผนตามเดิม 

3) ก าลงัผลิตไฟฟ้าส ารอง (Reserve Margin) ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 15 ของความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด 

4) นโยบายผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จะด าเนินการ
ตามสญัญาของโครงการไฟฟ้าภาคเอกชนท่ีมีขอ้ผกูพนัแลว้ 
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นอกจากน้ี ระยะเวลาของแผน PDP 2015 ยงัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) และแผน PDP 2015 ยงัเป็น
หน่ึงในหา้แผนหลกัภายใตก้รอบแผนบูรณาการพลงังานแห่งชาติของกระทรวงพลงังาน  ไดแ้ก่  

(1) แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP)  
(2)  แผนอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP)  
(3)  แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development 

Plan:AEDP)  
(4)  แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ  
(5)  แผนบริหารจดัการน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

แผน PDP 2015 ไดพ้ยากรณ์ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลงังานไฟฟ้า
สูงสุดสุทธิ (Peak) ของประเทศเท่ากบั 326,119 ลา้นหน่วย และ 49,655 เมกะวตัต์ ตามล าดับ โดย
คาดการณ์ว่าในช่วงปี 2557-2579 ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศจะมีอัตรา 
การเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.67 ต่อปี 

ค่าพยากรณ์ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธิและพลงังานไฟฟ้าสูงสุดสุทธิภายใตแ้ผน PDP 2015 
ดงัน้ี 

พ.ศ. PDP 2015 

พลงังานไฟฟ้าสูงสุด (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 าลงัผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335  
เมกะวัตต์ โดยเป็นก าลังผลิตของโครงการไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 รวม 57,459  
เมกะวตัต ์แยกตามประเภทโครงการไฟฟ้า ดงัน้ี 

ประเภทโครงการไฟฟ้า เมกะวตัต ์ เมกะวตัต ์

โครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน 

- ในประเทศ 

- ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 

 

12,105 

9,543 

21,648 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบสูบกลบั  2,101 

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่  4,119 
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ประเภทโครงการไฟฟ้า เมกะวตัต ์ เมกะวตัต ์

โครงการไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  17,478 

โครงการไฟฟ้าพลงัความร้อน 

- โครงการไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต ์

- โครงการไฟฟ้านิวเคลียร์ 

- โครงการไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 

- ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 

 

7,390 

2,000 

1,250 

1,473 

12,113 

รวม 57,459 

ในส่วนของสัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผน PDP 2015 นั้น เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 
กพช. ไดมี้มติให้ความเห็นชอบหลกัการและแนวทางจดัท า PDP 2015 โดยมีกรอบประมาณการ
สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิง ดงัน้ี 

           หน่วย: ร้อยละ 

ประเภทเช้ือเพลิง ณ ปี 2557 ณ ปี 2569 ณ ปี 2579 

ซ้ือไฟฟ้าพลงัน ้ าต่างประเทศ 7 10-15 15-20 

ถ่านหินเทคโนโลยสีะอาด (รวมลิกไนต)์ 20 20-25 20-25 

พลงังานหมุนเวยีน (รวมพลงัน ้ า) 8 10-20 15-20 

ก๊าซธรรมชาติ 64 45-50 30-40 

นิวเคลียร์ - - 0-5 

ดีเซล/น ้ ามนัเตา 1 - - 
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ประมาณการณ์ก าลงัผลิตไฟฟ้าตามสญัญาและก าลงัผลิตไฟฟ้าส ารองต ่าสุดภายใตแ้ผน PDP 2015 ดงัน้ี 

 

บทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในฐานะ (1)  ผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
(2) ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) (3) ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) และ  
(4) โครงการซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ทั้งน้ี แผน PDP 2015 ไดบ้รรจุโครงการไฟฟ้าใหม่ท่ีรับซ้ือจาก 
IPP SPP รวมถึงการรับซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ ท่ีมีขอ้ผูกพนัและไดล้งนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. แลว้ในช่วงปี 2558-2568 ดงัน้ี 

1) ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

IPP ท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. แลว้ ในช่วงปี 2558-2567 มีจ านวนทั้ งส้ิน  
7 โครงการ รวมก าลงัผลิตไฟฟ้า 8,070 เมกะวตัต ์ดงัน้ี 

โครงการ ก าลงัผลิตไฟฟ้า 

(เมกะวตัต)์ 

จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ 

(ปี) 

บริษทั กลัฟ์เจพียทีู จ ากดั ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 1,600 2558 

ทดแทนโครงการไฟฟ้าขนอม ชุดท่ี 1 930 2559 

บริษทั เนชัน่แนลเพาเวอร์ซพัพลาย จ ากดั (เคร่ืองท่ี 1-4) 540 2559-2560 

บริษทั กลัฟ์ เอสอาร์ซี จ ากดั (ชุดท่ี 1) 1,250 2564 

บริษทั กลัฟ์ เอสอาร์ซี จ ากดั (ชุดท่ี 2) 1,250 2565 

บริษทั กลัฟ์ พีดี จ ากดั (ชุดท่ี 1) 1,250 2566 

บริษทั กลัฟ์ พีดี จ ากดั (ชุดท่ี 1) 1,250 2567 

รวม 8,070  
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ก าลงัผลติไฟฟ้าตามสัญญาและก าลงัผลติไฟฟ้าส ารองต า่สุด ภายใต้
แผน PDP 2015 

ก าลงัผลิตไฟฟ้าตามสัญญา (เมกะวตัต)์ ก าลงัผลิตไฟฟ้าส ารองต ่าสุด (%) 
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2) ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) 

ในช่วงปี 2558-2568 ก าหนดให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจาก SPP จ านวน 97 โครงการ รวมก าลงั
ผลิตไฟฟ้า 5,922 เมกะวตัต ์แบ่งเป็น (1) ระบบการผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั 
(Cogeneration) จ านวน 41 โครงการ รวมก าลงัผลิตไฟฟ้า  3,660 เมกะวตัต์ (2) ระบบ 
การผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration) ต่ออายุสัญญา จ านวน  
25 โครงการ รวมก าลงัผลิตไฟฟ้า 424 เมกะวตัต ์(3) พลงังานหมุนเวยีน จ านวน 31 โครงการ 
รวมก าลงัผลิตไฟฟ้า 1,838 เมกะวตัต ์

ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 
30 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุม ไดพ้ิจารณาและเห็นชอบแนวทางสนับสนุน SPP ประเภท
สญัญา Firm ระบบ Cogeneration ท่ีจะส้ินสุดสญัญาในปี 2560–2568 ดงัน้ี 

1) กลุ่มท่ี 1: SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบโคเจนเนอเรชัน่ ท่ีจะส้ินสุดอายสุัญญาภายใน 
ปี 2560–2561 (ต่ออายสุัญญา) ให้มีระยะเวลาสัญญา 3 ปี ปริมาณรับซ้ือไม่เกิน 60 MW และ 
ไม่เกินกว่าปริมาณขายไฟฟ้าตามสัญญาเดิม ราคารับซ้ือไฟฟ้า (ณ ราคาก๊าซ 263 บาท/
MMBTU) ในอตัรา 2.3753 บาท/kWh 

2) กลุ่มท่ี 2 : SPP ประเภทสญัญา Firm ระบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีจะส้ินสุดอายสุัญญาภายในปี 
2562–2568 (ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าใหม่)ให้มีระยะเวลาสัญญา 25 ปี ปริมาณรับซ้ือไม่เกิน 
30 MW และไม่เกินร้อยละ 30 ของก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมไอน ้ า (Net Generation) และ
จะตอ้งไม่เกินกวา่ปริมาณขายไฟฟ้าตามสัญญาเดิม ราคารับซ้ือไฟฟ้า ในอตัรา 2.8186 บาท/kWh 
(ณ ราคาก๊าซธรรมชาติ 263 บาท/ลา้นบีทียู) ทั้ งน้ี โครงการ SPP-Cogeneration ท่ีไดรั้บสิทธิ 
การก่อสร้างโครงการไฟฟ้าใหม่ให้ด าเนินการก่อสร้างไดใ้นพ้ืนท่ีเดิม หรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
นิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม 

3) ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (VSPP) 

ในช่วงปี 2558-2579 ก าหนดให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจาก VSPP (ตามแผน AEDP) ก าลงัผลิต
ไฟฟ้ารวม 9,735.6 เมกะวตัต์ แบ่งเป็น (1) พลงังานหมุนเวียน รวมก าลงัผลิตไฟฟ้า  
9,701 เมกะวตัต์ (2) ระบบการผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Cogeneration)  
รวมก าลงัผลิตไฟฟ้า 34.6 เมกะวตัต ์
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4) โครงการซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 

ในช่วงปี 2559 - 2562 มีโครงการท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 4 โครงการ 
รวมก าลงัผลิตไฟฟ้า 2,334 เมกะวตัต ์ดงัน้ี  

โครงการ ก าลงัผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 

(เมกะวตัต)์ 

จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ 

(ปี) 

หงสาลิกไนต ์เคร่ืองท่ี 3  491 2559 

พลงัน ้ าเข่ือนไซยะบุรี 1,220 2562 

พลงัน ้ าเข่ือนเซเปียน-เซน ้ านอ้ย 354 2562 

พลงัน ้ าเข่ือนน ้ าเง๊ียบ 1 269 2562 

รวม 2,334  

 
2.5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (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 
ประเภทกิจการ กิจการสาธารณูปโภค

และบริการพ้ืนฐาน 
กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพ้ืนฐาน 

กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพ้ืนฐาน 

กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพ้ืนฐาน 

1. ไดรั้บอนุญาตให้น าคนต่างดา้วท่ีเป็น
ช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและ
ก าหนดระยะเวลาเท่าท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ไดรั้บอนุมติั 
 
 

ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั 

2. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินได้ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร 

ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต ไม่มี 

3. ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อน อากร 
ขาเข้ าส าหรับเค ร่ื องจักร ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายในวนัท่ี 

23 กรกฎาคม 2557) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายในวนัท่ี 
28 กุมภาพนัธ์ 2557) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายในวนัท่ี 

11 กนัยายน 2556) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายในวนัท่ี 
18 พฤศจิกายน 2556) 

4. สิทธิประโยชน์ ไดรั้บการยกเวน้ภาษี
เงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ  
ท่ีได้รับจากการประกอบกิจการ 
ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี  
(ไม่เกิน 4,934 ลา้นบาท) 
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 BKC CRS NRS BIC 1 

5. ระยะเวลาท่ีสามารถน าผลขาดทุนใน
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริมไปหัก
ออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
ระยะเวลาท่ีได้รับการยกเว้นภาษี 
เงินได ้

5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 

6. ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผล
จาก กิจการ ท่ีได้ รับการส่ง เส ริม 
ไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได ้

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

7. ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ท่ีได้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อตัราปกติ 

5 ปี 
(นบัจากวนัท่ีพน้
ก าหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 
(นบัจากวนัท่ีพน้
ก าหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 
(นบัจากวนัท่ีพน้
ก าหนดในขอ้ 6) 

ไม่มี 

8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่า
น ้ าประปาจ านวนสอง เท่ าของ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ) 

10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ) 

10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี

รายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ) 

ไม่มี 

9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ งหรือ
ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก 

ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

ไม่มี 

10. ได้รับอนุญาตให้น าหรือส่งเงินออก
นอกราชอาณาจักร เ ป็น เ งินตรา
ต่างประเทศ 

ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต ไม่มี 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงทั้งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2556 และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงจัดท า 
แผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี ตลอดจนประเมินและติดตามความเส่ียงต่างๆ ผ่านคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารจากทุกสายงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  โดยรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั
เป็นรายไตรมาส ท าให้ทราบถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั นอกจากนั้ น  
ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ บริษัทจะพิจารณาความเส่ียงในแต่ละขั้นของโครงการอย่างรอบคอบ  
เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกโครงการ การพฒันาโครงการ การก่อสร้าง จนถึงการด าเนินการ โดยพิจารณาความเส่ียง
ทางด้านเทคนิค การเงิน กฎหมาย ส่ิงแวดล้อม และสังคม ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการได้รับผลตอบแทน 
จากการลงทุนดงักล่าว 

ความเส่ียงส าคญัและแนวทางการบริหารความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท 

เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยบริษทัไม่มีการประกอบธุรกิจหลกั
ของตนเอง ดังนั้ น กระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของบริษัทจึงข้ึนอยู่กับเงินปันผลท่ีได้รับ 
จากโครงการท่ีเขา้ไปลงทุน โดยในปี 2559 ร้อยละ 81.52 ของรายไดต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจาก 
เงินปันผลรับ หากกิจการท่ีบริษทัถือหุ้นไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงต่างๆ จะส่งผลให้ผลประกอบการ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามท่ีคาดการณ์ไว ้โดยบริษัทมีแนวทาง 
ในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

การคดัเลอืกโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความส าคญัในการคัดเลือกโครงการเพ่ือลงทุน จึงได้ก าหนดนโยบาย 
การลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีชัดเจน เพื่อเป็นการบริหารความเส่ียง 
ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษทั  
โดยฝ่ายพฒันาธุรกิจมีหนา้ท่ีในการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาคดัเลือก
โครงการทั้งดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนและความเส่ียง โดยอาจมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก เพื่อให้ค  าปรึกษาเฉพาะดา้นและตอ้งน าเสนอขอ้มูลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษทัเพื่อท าการ
อนุมติั  
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การบริหารโครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้าง 

บริษทัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ คือ โครงการไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 
(BIC-2) ซ่ึงเร่ิมก่อสร้างในตน้ปี 2558 และมีก าหนดเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 2560 
และโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี (XPCL) ซ่ึงเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 2554 และมีก าหนดเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชยใ์นเดือนตุลาคม 2562 บริษทัคาดวา่การก่อสร้างจะแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด อย่างไรก็ตาม 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงทั้งดา้นความล่าชา้ของการก่อสร้างและการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการก่อสร้าง
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษทัโดยตรง ดงันั้น บริษทัจึงไดเ้ขา้ท าสัญญาวา่จา้ง
บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ การติดตั้ง และการก่อสร้าง โดย บริษทั  
ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีประสบการณ์ในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างของ
โครงการไฟฟ้าทั้งหมดท่ีบริษทัเขา้ลงทุน ซ่ึงท่ีผ่านมามีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ กล่าวคือ สามารถก่อสร้างได้
แลว้เสร็จตามแผนงานท่ีก าหนด อีกทั้งรูปแบบของสัญญาการวา่จา้งแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum 
Turnkey) ช่วยลดความเส่ียงจากต้นทุนก่อสร้างท่ีอาจเพ่ิมข้ึนได้ นอกจากนั้ น บริษัทยงัได้ท าสัญญา
ประกนัภยั เพ่ือบรรเทาผลจากภยัธรรมชาติ ตลอดจนติดตามความคืบหนา้ของการก่อสร้างอยา่งสม ่าเสมอ 
ท าใหเ้ช่ือมัน่วา่การก่อสร้างจะแลว้เสร็จตามก าหนดและสามารถควบคุมตน้ทุนได ้

การตดิตามผลการด าเนินงาน 

บริษทัไดก้ าหนดกลไกในการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัลงทุนไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน 
(Control Policy) โดยบริษทัแต่งตั้ งตวัแทนเพ่ือไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดกรอบอ านาจในการใช้
ดุลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอยา่งชดัเจน อีกทั้งกิจการท่ีบริษทัลงทุนจะตอ้งรายงานฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างสม ่ าเสมอ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส อีกทั้ งบริษทัย่อยจะตอ้งน าเสนอข้อมูลต่อบริษัทในกรณีท่ีจะลงทุน 
ในโครงการใหม่ รวมถึงตอ้งรายงานความคืบหน้าของโครงการท่ีเขา้ไปลงทุนด้วย นอกจากนั้นส านัก
ตรวจสอบภายในของบริษทัจะท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยเพ่ือให้ความเช่ือมัน่
ว่ามีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ท าให้บริษทัสามารถติดตามฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการท่ีบริษทัลงทุนไปไดอ้ยา่งใกลชิ้ด เพื่อเป็นการลดและบริหาร
ความเส่ียงจากการลงทุนดงักล่าว  

2. ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลท่ีไดรั้บจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของผลประกอบการของกิจการท่ีบริษทัลงทุนยอ่มมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการ
ของบริษทัในรูปของรายไดเ้งินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ ปัจจยัความเส่ียงดงัต่อไปน้ีอาจส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของกิจการท่ีบริษทัลงทุนได ้
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2.1 ความเส่ียงด้านวตัถุดบิในการผลติกระแสไฟฟ้า 

วตัถุดิบส าหรับการผลิตไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจะมีผลต่อ
ความสามารถในการสร้างรายได ้ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าและโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
วตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าไม่มีตน้ทุน แต่มีความผนัผวนในระดบัหน่ึง ส่วนวตัถุดิบในการผลิตของ
โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ มีเช้ือเพลิงซ่ึงคิดเป็น ร้อยละ 41.14 ของตน้ทุนขายทั้งหมดตาม
งบการเงินรวมในปี 2559 ท าให้เกิดความเส่ียงในการไดม้าซ่ึงเช้ือเพลิงและความเส่ียงดา้นราคาท่ี
ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนดว้ย  

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ 

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 ด าเนินการโดย บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด (NN2) และถือหุ้นใหญ่  
โดย SEAN ดงันั้น น ้าจึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตไฟฟ้า โดยแหล่งท่ีมาของน ้ าท่ีส าคญัในล าน ้ างึม
มาจากปริมาณน ้ าฝนซ่ึงตกในบริเวณพ้ืนท่ีรับน ้ า (Catchment Area) แต่มีขอ้จ ากดัอยูบ่า้ง เน่ืองจาก
ปริมาณน ้ าฝนในแต่ละช่วงเวลานั้นไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างแน่นอน ความเส่ียงของการไดม้า 
ซ่ึงวตัถุดิบในการผลิตได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจากการออกแบบโครงสร้าง 
อ่างเก็บน ้ าและเข่ือนให้เหมาะสม การเจรจาขอ้ตกลงต่างๆในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงครอบคลุมถึง
การตกลงโครงสร้างราคาและแนวทางการซ้ือขายไฟฟ้าให้จดัการความเส่ียงของน ้ าไดอ้ยา่งเป็นธรรม
กบัคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เช่น ในกรณี NN2 ผลิตพลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy หรือ PE) ได้
ค่าเฉล่ียต ่ากวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนัในแต่ละเดือนหรือมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ 10 ชัว่โมงต่อวนัในแต่ละปี NN2 
ตอ้งจ่ายค่าปรับใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในอตัราร้อยละ23.7 ของค่าไฟฟ้า 
PE คูณดว้ยปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดต้  ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งไรก็ดี ในการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า
และก่อนท่ีจะท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. NN2 ไดท้ าการศึกษาปริมาณน ้ าในล าน ้ างึมท่ีเกิดข้ึน
จริงยอ้นหลงั 50 ปีแลว้น าไปค านวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า จึงเช่ือวา่จะสามารถปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าได ้ในกรณีท่ีมีปริมาณน ้ านอ้ยจนกระทัง่ส่งผลให ้ NN2 ผลิต
ไฟฟ้าไดต้  ่ากวา่ขอ้ก าหนดตามสัญญา อาจพิจารณาประกาศให้ปีนั้นๆเป็นปีแลง้ (Drought Year) ได ้
ซ่ึงตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนดให้สามารถประกาศปีแลง้ได ้2 คร้ังตลอดอายสุัญญา โดยจะไม่มี
ค่าปรับท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟ้าได้้ต  ่ากวา่เกณฑแ์ต่อยา่งใด 

นอกจากนั้น หากในปีใดมีปริมาณน ้ าไหลเขา้โครงการมากจนท าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากเกิน
กว่าปริมาณเป้าหมายท่ี 2,218 ลา้นกิโลวตัต-์ชั่วโมง (ลา้นหน่วย) ส าหรับ PE และ 92 ลา้นหน่วย
ส าหรับพลงังานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy หรือ SE)  NN2  สามารถยกยอดปริมาณไฟฟ้าส่วนท่ี
เกินดงักล่าวไปรับรู้เป็นรายไดส้ าหรับปีท่ีมีปริมาณน ้ าน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดถึ้งปริมาณ
เป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นผลท าให้รายไดมี้ความมัน่คงแมป้ริมาณน ้ าจะมีความผนัผวนก็ตาม โดยปริมาณ
เป้าหมายน้ีจะไม่มีค่าปรับแมจ้ะไม่สามารถผลิตไดต้ามปริมาณเป้าหมาย เน่ืองจากเป็นเพียงกรอบ
ประมาณการของแต่ละปีเท่านั้น ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2559 ปริมาณน ้ าท่ีไหลเขา้
โครงการมีปริมาณค่อนขา้งนอ้ย ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าไดต้  ่ากวา่ปริมาณไฟฟ้าเป้าหมายเท่ากบั 186.45 
ลา้นหน่วยส าหรับ PE และ 21.38 ลา้นหน่วย ส าหรับ SE ทั้งน้ีในส่วนของปริมาณไฟฟ้าท่ีต ่ากว่า
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เป้าหมายท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ จะถูกยกยอดไปเป็นโอกาสในการประกาศขายปีถดัๆ ไป โดยข้ึนกบั
ความเหมาะสมของปริมาณน ้ าไหลเขา้โครงการ แมใ้นปี 2559 บริษทัไม่สามารถผลิตได้บรรลุ
เป้าหมาย แต่ในภาพรวมกลไกของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สามารถลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวน
ของรายไดใ้นระหวา่งปีท่ีมีปริมาณน ้ ามากและปีท่ีมีปริมาณน ้ านอ้ยได ้ เห็นไดจ้ากรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าของ NN2 ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เพียง 68.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.76 เท่านั้น  
แมป้ริมาณน ้ าลดลงถึง 445.12 ลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นร้อยละ 7.67  

อย่างไรก็ตาม บริษทัพบว่าในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ฤดูมรสุมมีความล่าช้าเน่ืองจากปรากฏการณ์ 
เอลนิโญ่ (EI Nino) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า บริษัทได้ติดตามรูปแบบของฤดูกาล 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างใกลชิ้ดและประสานงานกับท่ีปรึกษา บริษทั ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการน ้ า เพ่ือวางแผนการผลิตไฟฟ้า 
ใหเ้หมาะสมต่อไป 

โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ันซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิ 

BIC เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กซ่ึงใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ
หรือผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจดัหาเช้ือเพลิงให้ไดจ้ะท าให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้า
และไอน ้ าไดจ้นอาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้ าได ้ ท าให้
ตอ้งซ้ือไฟฟ้าส ารองมาขายให้แก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นการทดแทน BIC ได้
เล็งเห็นความส าคญัของความมัน่คงดา้นเช้ือเพลิงจึงไดจ้ดัท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะเวลา 
25 ปีนับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์กบั บริษทั ปตท.จ ากัด (มหาชน) (ปตท.)โดยมีขอ้
ก าหนดให ้ปตท. ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติไดต้ามสัญญา อีกทั้ง บริษทั โก
ลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (GPSC) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ ปตท. และเป็นผูถื้อหุ้นใน 
BIC จึงเช่ือวา่โครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าวจะช่วยลดความเส่ียงดา้นเช้ือเพลิงไดอี้กดว้ย นอกจากนั้น 
ความเส่ียงดา้นราคาเช้ือเพลิงลดลงเน่ืองจากโครงสร้างค่าไฟฟ้าท่ีขายให้ กฟผ. ถูกออกแบบมาให้
ปรับตวัตามการผนัผวนของราคาเช้ือเพลิง (Pass-through) ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของบริษทั 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

พลังแสงอาทิตย์เป็นวตัถุดิบท่ีมีความส าคัญต่อการผลิตไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS  
ซ่ึงเป็นโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เน่ืองจากค่าความเขม้แสงส่งผลโดยตรงต่อรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้า ดงันั้น ในการเลือกสถานท่ีตั้งของโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยจึ์งไดค้  านึงถึงค่าความเขม้
แสงท่ีเหมาะสมไวแ้ลว้โดยใชข้อ้มูลจากหน่วยงาน NASA และ Meteonorm software ของบริษทั 
Meteotest ประกอบการเลือกท่ีตั้ งโครงการและมีการติดตามวดัค่าความเขม้แสงอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อประเมินความพอเพียงของแสงอาทิตย์ นอกจากนั้น สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.)  เป็นลกัษณะ non-firm ท าใหไ้ม่มีค่าปรับหากโครงการไฟฟ้าเหล่าน้ีไม่สามารถผลิต
ไฟฟ้าไดเ้น่ืองจากความผนัผวนของแสงอาทิตย ์  
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2.2 ความเส่ียงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 

ความเส่ียงท่ีอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าไม่พร้อมใชง้านนอกเหนือจากการขาดแคลนวตัถุดิบอาจเกิดได้
จากหลายสาเหตุ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าต ่าลงหรือกระบวนการผลิตอาจ
หยุดชะงัก รวมถึงอาจก่อให้เ กิดความเสียหายแก่โครงการและเป็นอันตรายต่อบุคลากร  
ซ่ึงจะส่งผลให้รายไดล้ดลงและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเสียหายเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี  
หากมีการหยุดผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากบ ารุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจ้งให้ผู ้ซ้ือไฟฟ้า 
ทราบล่วงหนา้ก่อนส่งผลให้ตอ้งเสียค่าปรับ ทั้งน้ี โครงการทั้งหมดท่ีบริษทัไปลงทุนมีการบริหาร
จดัการและมีนโยบายแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัอยา่งสม ่าเสมอดว้ยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์  
รวมไปถึงมาตรการต่างๆ ดงัน้ี 

โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ 

เน่ืองจากการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ 
และความช านาญเป็นอย่างมาก เพราะโครงการไฟฟ้าพลังน ้ ามีมูลค่าการลงทุนท่ีสูง นอกจาก 
จะตอ้งควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพและความมัน่คง 
ของไฟฟ้าแล้ว ยงัต้องมีการบริหารจัดการปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าเพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอ 
ต่อการผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายให้ไดท้ั้งปริมาณ คุณภาพ และเสถียรภาพตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้ากบั กฟผ. อีกดว้ย ซ่ึงหากการบริหารจดัการปริมาณน ้ าในเข่ือนหรือการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆมีความผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะส่งผลเสียหายต่อเข่ือน เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของโครงการ 

NN2 มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าเป็นผูบ้ริหาร
โครงการ นอกจากนั้ นยงัได้ท าสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู ้ให้บริการตามสัญญาเดินเคร่ืองและ
บ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้ารวมถึงการบ ารุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ NN2 อยา่งมาก 
เน่ืองจาก กฟผ. เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีบุคลากรซ่ึงมีประสบการณ์และ 
ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกบั 
กฟผ. ยงัเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของ NN2 แต่เพียงผูเ้ดียว ในส่วนของแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั NN2 มีแผนการบ ารุงรักษา Partial Overhaul และ Major Overhaul ทุก 6 ปี
และ 12 ปีตามล าดบั อีกทั้งยงัมีการว่าจา้งท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือวดัประสิทธิภาพและความมัน่คงดา้น
ต่างๆของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า โดยบริษทัติดตามรายงานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือเสริมสร้างความพร้อม
ใชง้านของโรงไฟฟ้า นอกจากนั้น เน่ืองดว้ยบริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัขององค์ความรู้ในการ
บริหารจดัการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า ประกอบกบับริษทัมีแผนขยายการลงทุนในอนาคต บริษทัจึง
เขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนความรู้และอบรมพนักงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในดา้นการบริหาร
จดัการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า บริษทัเช่ือวา่นโยบายดงักล่าวมีความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียง
ในการด าเนินงานและทิศทางในการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต 
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โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ันซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิ 

BIC ไดว้า่จา้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
เพ่ือปฏิบัติการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ตาม
ระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้นอกจากนั้นบริษทัยงัมี spare part ท่ีส าคญัเพ่ือใชใ้นการซ่อมแซม
อุปกรณ์ต่างๆของโครงการเพ่ือป้องกนัความล่าชา้ในการสั่งซ้ือช้ินส่วนส าคญัต่างๆ รวมถึง BIC ยงัได้
วา่จา้ง บริษทั GE International Operations, Inc และ GE PACKAGED POWER, INC บริษทั 
ในเครือของ GE ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองกงัหันก๊าซรายใหญ่และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
เป็นผูใ้ห้บริการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองกงัหันก๊าซ และสัญญาดงักล่าวครอบคลุมเคร่ืองกงัหัน 
ก๊าซส ารองในกรณีท่ีเคร่ืองหลกัตอ้งส่งไปซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสียรายได ้
ในช่วงเวลาดงักล่าวอีกดว้ย 

BIC มีแผนการวา่จา้งบุคลากรเพ่ิมเติมและมีแผนการอบรมพนกังานเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการด าเนินการของ BIC-2 ซ่ึงจะเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือน
มิถุนายน 2560 รวมถึงการขยายธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ในอนาคตอีกดว้ย 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

BKC วา่จา้ง บริษทั เอน็ซิส จ ากดั เป็นผูเ้ดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการ และวา่จา้ง บริษทั คอนเนอร์ย ี
(ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นผูบ้  ารุงรักษาเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (inverter) ในขณะท่ี CRS และ NRS 
ว่าจ้าง บริษัท  แอสซีเซ่ โฟโตโวลไทคา (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูเ้ดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โครงการ ซ่ึงทั้งหมดลว้นมีประสบการณ์และความช านาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการโครงการไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย ์โดยมีแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ เพ่ือให้แน่ใจว่าอยูใ่น
สภาพพร้อมท างานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกนัความพร้อมของโครงการไฟฟ้าตามสัญญา
ดว้ย นอกจากนั้น อุปกรณ์หลกัของโครงการไดมี้การรับประกนัจากผูผ้ลิตอย่างเหมาะสม อีกทั้ง 
เน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยส์ามโครงการซ่ึงใช้เทคโนโลยีท่ี
แตกต่างกนั การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างโครงการช่วยท าให้การบริหารจดัการเป็นไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งยงัช่วยเพ่ิมอ านาจต่อรองในการเจรจากบัคู่คา้อีกดว้ย  

2.3 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ

โครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัลงทุนทุกโครงการไดมี้บริหารจดัการความเส่ียงจากภยัธรรมชาติโดยการ
เลือกสถานท่ีตั้งโครงการให้มีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ประกอบกบัการออกแบบโครงการให้รองรับภยั
ธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 ตั้งอยูบ่นแผ่นเปลือกโลกท่ีมีประวติั
การเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดไม่เกิน 5.8 ริคเตอร์สเกล ในขณะท่ีตวัเข่ือนน ้ างึม 2 ไดถู้กออกแบบให้
สามารถรองรับภยัธรรมชาติจากแผ่นดินไหวไดถึ้ง 8 ริคเตอร์สเกล นอกจากน้ี ยงัมีระบบป้องกนัน ้ า
ลน้เข่ือนดว้ยการติดตั้งช่องทางระบายน ้ าลน้ (Spill Way) ขนาด 3 ช่องทาง แต่ละช่องทางมีขนาด
กวา้ง 15 เมตร สูง 16.7 เมตร สามารถระบายน ้ าได้สูงสุดเท่ากับ 6,756 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ไดเ้พ่ิมความแข็งแรงเพ่ือรองรับแผ่นดินไหวท่ีอาจเกิดข้ึน
โดยท าการเพ่ิมปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตและเพ่ิมขนาดเหล็กของประตูระบายน ้ า อีกทั้งยงัมี
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ระบบป้องกนัน ้ าลน้ 7 ช่องทาง ขนาดกวา้ง 19 เมตร สูง 23 เมตร และ Lower Level Outlet Gate 4 
ช่องทาง ขนาดกวา้ง 12 เมตร สูง 16 เมตร สามารถระบายน ้ าไดสู้งสุดเท่ากบั 47,500 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ดงันั้น จึงเช่ือวา่ความแข็งแรงของโครงสร้างตวัฝายจะสามารถรองรับภยัธรรมชาติจาก
แผน่ดินไหวและช่องทางระบายน ้ าท่ีไดจ้ดัเตรียมไวมี้ความเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณน ้ าลน้ฝายได้
เป็นอยา่งดี ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์ั้ งสามแห่งสร้างบนท่ีดอน ซ่ึงมีโอกาสเกิดน ้ า
ท่วมค่อนขา้งน้อย และไม่ไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมคร้ังใหญ่ท่ีเกิดเม่ือปี 2554 ท่ีผ่านมา ส าหรับ
โครงการ BIC-1 และ BIC-2 ซ่ึงตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีราบลุ่มและมีความเส่ียงด้านน ้ าท่วม ทางนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้ก่อสร้างเข่ือน
คอนกรีตลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงสูงกวา่ระดบัน ้ า
ท่วมคร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจึงท าใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมอีก 

นอกจากนั้น บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมยงัท าสญัญาประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
ซ่ึงครอบคลุมความเสียหายในทรัพยสิ์นของโรงไฟฟ้า (Property Damage) การประกนัรายไดจ้าก
การหยดุชะงกัของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหายท่ีเกิด
กบับุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย  

2.4 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทก่อตั้ งข้ึนโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับโครงสร้างของกลุ่ม 
ใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึนและก าหนดใหบ้ริษทัเป็นผูล้งทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ในระหวา่งปี 2555-2558 
บริษทัจึงท าการซ้ือเงินลงทุนในโครงการไฟฟ้าต่างๆซ่ึง บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผูพ้ฒันาและผูก่้อสร้าง ปัจจุบนัการซ้ือขายเงินลงทุนทั้งหมดไดส้ าเร็จเรียบร้อยแลว้ และบริษทัอยู่
ระหวา่งการปรับโครงสร้างการจดัการเพ่ือท าใหก้ระบวนการบริหารงานของกิจการท่ีบริษทัลงทุนมี
ความสอดคลอ้งกนัและรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจมากข้ึน จึงมีความจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาบุคลากร
จาก บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้เดิมของกิจการท่ีบริษทัลงทุนเป็นการชัว่คราว 
เช่น สญัญาวา่จา้งผูต้รวจสอบภายใน และสญัญาวา่จา้งผูบ้ริหาร เป็นตน้ โดยจะท าให้ขอบเขตหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของสายงานต่างๆ มีความชดัเจนมากข้ึน และลดการพ่ึงพิงผูถื้อหุ้นรายใหญ่ลงได ้
อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดว้า่จา้งบุคลากรของตนเองและสัญญาดงักล่าวไดถู้กยกเลิกแลว้ พร้อมทั้งมี
การปรับโครงสร้างดา้นบุคลากรให้รองรับการปฏิบติังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นการลด
การพ่ึงพิงผูถื้อหุน้รายใหญ่ดว้ย 

3. ความเส่ียงทางการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ ความสามารถในการหาเงิน
ลงทุน และความสามารถในการช าระคืนหน้ีเงินกู ้เน่ืองจากบริษทัมีแผนการลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
ดงันั้น สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการระหว่างก่อสร้าง 
ไม่หยุดชะงกัและสามารถรองรับการพฒันาโครงการใหม่ๆ ต่อไปได ้ส าหรับในส่วนของท่ีมาของ
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เงินทุนของบริษทัย่อยเป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้า
จ าเป็นตอ้งมีการลงทุนในช่วงเร่ิมตน้ค่อนขา้งสูง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบการเงินรวมของ
บริษทัแสดงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 24,036.00 ลา้นบาท สัญญาเงินกูย้ืมเหล่าน้ีมีเง่ือนไขการกูย้ืม 
ท่ีรัดกมุ โดยเฉพาะการด ารงอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียด 
ในหวัขอ้ นโยบายการจ่ายเงินปันผล และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 18 เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน ซ่ึงหากบริษทัยอ่ยไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูไ้ดจ้ะมีผลกระทบ
ต่อเงินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ  

ส าหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวบริษทัได้
จดัท าประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนบริหาร
สญัญาเงินกูย้มืและประสานงานกบัธนาคารผูใ้ห้กูอ้ยา่งใกลชิ้ดเพื่อลดโอกาสในการผิดเง่ือนไขของ
สญัญาเงินกู ้นอกจากนั้น บริษทัมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและ
เงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงมีสภาพคล่องสูงกบัสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้ งจดัเตรียมวงเงิน
สินเช่ือและรักษาความสมัพนัธ์กบัธนาคารพาณิชยต์่างๆกรณีมีความตอ้งการใชเ้งินอีกดว้ย 

3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัมีความเส่ียงท่ีงบการเงินรวมของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายของ NN2 จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาท 
เน่ืองจากตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. มีอตัราค่าไฟฟ้าส่วนหน่ึงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยในปี 2558 และ ปี 2559 ท่ีผ่านมา NN2 มีรายไดท่ี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 53.27 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯและ 50.28 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดบั นอกจากนั้น NN2 ไดท้ าสัญญากูย้ืม
เงินระยะยาวสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯจ านวน 134 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของแหล่ง
เงินทุนในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 โดยมีก าหนดทยอยช าระคืนเงินตน้จนหมด
ภายในปี 2573    

ในปี 2558 และ 2559 ท่ีผ่านมา NN2  มีรายได ้ ค่าใชจ่้ายและการช าระคืนเงินตน้จากเงินกูย้ืมระยะยาว
ดว้ยสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) ปี 5228 ปี 5229 

รายได้ 53.27 50.28 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 53.27 50.28 
รายจ่าย 18.59 14.75 
- ช าระคืนเงินตน้ 12.60 8.35 
- ดอกเบ้ียจ่าย 4.18 4.69 
- ค่าตอบแทนสมัปทาน 1.81 1.71 
สุทธิ 34.68 35.53 
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ด้วยลักษณะการด าเนินธุรกิจของ NN2  ท่ีมีทั้ งรายได้ท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ 
ในขณะเดียวกันก็มีรายการท่ีต้องจ่ายช าระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯท าให้การด าเนินธุรกิจ 
มีการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)  

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นตน้มา NN2 ไดเ้ร่ิมใช้การบญัชีส าหรับการป้องกันความเส่ียง 
(Hedge Accounting) เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอันเก่ียวเน่ืองกับรายได ้
จากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยก าหนดให้
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกูย้ืม
ระยะยาวในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) 
ดว้ยหลกัการของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่งผลใหส้ามารถลดความผนัผวนของ
ก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผล (Effective Portion) 
ของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแทนการรับรู้โดยผ่านก าไรขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ 
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

3.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  มีเงินกู้ยืมจ านวน 
24,036.00 ลา้นบาท ซ่ึงทั้งหมดมีดอกเบ้ียแบบลอยตวั ดงันั้น หากอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลง 
ไปอย่างมีนัยส าคญัก็จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินบริษทัและบริษทัย่อยได ้อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียด้วยการติดตามแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอย่างสม ่าเสมอและบริหารจดัการ ปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน
อยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นไดพิ้จารณาด าเนินการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียง โดยเปล่ียนจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัให้เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีอย่างเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมิไดมี้จุดประสงค ์
เพ่ือการเก็งก าไรแต่อยา่งใด 

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

1. ความเส่ียงจากบริษัทมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50  

บริษทัมีผูถื้อหุน้ใหญ่คือกลุ่มบริษทั ช.การช่าง ไดแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 29.24 บริษทั 
ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 25.31 และบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 19.40 
ถือหุน้รวมกนัทั้งส้ินเป็นจ านวนร้อยละ 73.95 ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกวา่ร้อยละ 50 ท าให้กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่
มีอ านาจในการควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมดไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือการ
ขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทั
ก าหนดตอ้งให้ไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่มมีจุดประสงคใ์หบ้ริษทัด าเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม
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แก่ผูถื้อหุ้นทุกฝ่ายในระยะยาว ส าหรับกรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่นั้นการอนุมติัรายการ
จะตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี โดยผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนั้นไม่สามารถออกเสียงได้ อีกทั้ ง 
บริษทัทั้ งสามแห่งลว้นเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบด้านการ
เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและการท ารายการระหว่างกันเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทั
ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นกลาง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
กลไกท่ีช่วยเพ่ิมการตรวจสอบไดอี้กดว้ย 

2. ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการในบริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 

เน่ืองจากบริษทัถือหุน้ใน SEAN ในสดัส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ และถือหุ้นใน BIC 
ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ แมจ้ะถือไดว้่าบริษทัมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้เกินก่ึงหน่ึงก็ตาม  แต่บริษทัก็ยงัไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงไดท้ั้งหมด เน่ืองจากการท ารายการ
บางประเภทท่ีจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไ ม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูม้าประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพ่ิมทุน ลดทุน การซ้ือหรือรับโอนกิจการอ่ืน  การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด 
เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบของคณะกรรมการและผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนับริษทัตลอดจนกลไกในการก ากบัและควบคุม จะเห็นไดว้า่บริษทัสามารถควบคุมเสียงขา้งมาก
ในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได ้และแมว้า่ในการท ารายการท่ีส าคญับางรายการจะตอ้ง
ไดรั้บเสียงสนับสนุนจากผูถื้อหุ้นกลุ่มอ่ืน ทั้งจากในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก็ตาม 
บริษทัเช่ือว่าหากเป็นการอนุมติัรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจแล้วก็จะได้รับเสียง
สนบัสนุนจากผูถื้อหุน้กลุ่มอ่ืน 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ลกัษณะทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1.1    เงนิลงทุน      

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี
วธีิราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย 
เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) 

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

6,606.75 
  

56 9,249.45  
 

บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

2,705.00 65 1,522.50  
 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
(BKC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 234.25  100    527.06 
  

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 
จ ากดั (CRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 291.75  30    107.55  

บริษทั นครราชสีมา  
โซล่าร์ จ ากดั (NRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 221.50  30      85.39  

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 20.00  100 5.75 
  

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100           0.25  

บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั  พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100 0.25  

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100 0.25  

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100 0.25 
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4.1.2  สินทรัพย์ถาวรหลกั    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี    

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ภายใต้สัญญาสัมปทาน   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว 23,240.07 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

 
4.1.2.2 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ล าดบั 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 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน                     36.81  

8 ยานพาหนะ                     26.47  

9 สินทรัพยร์ะหวา่งปรับปรุง                      1.28 

 รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์                5,610.90 
 

                                                           
1 มูลค่าสุทธิ  คือมูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ทั้งน้ี รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้สามารถ
แสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภทของสินทรัพยแ์ละจ าแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี  

1)   ท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าตามบญัชีของท่ีดินตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

     159.33 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

 จงัหวดัปทุมธานี   5.77 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BKC อ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา  
(จ านวน 547 แปลง) 

95.98 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้
(ท่ีดินจ านวน 205 แปลง พ้ืนท่ี
ประมาณ 180 ไร่)  

รวม 261.08  
 

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยต์าม 
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BKC จงัหวดันครราชสีมา 614.42 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม 614.42   
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3) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 4,324.28 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม 4,324.28   
 

4)   ส่วนปรับปรุงโรงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของส่วนปรับปรุงและเคร่ืองจักรตาม 
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 58.00 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 58.00   

 
5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าตาม 
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 32.73 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
NN2 เลขท่ี 215  ถนนลา้นชา้ง  

บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี  
เขตก าแพงนคร  
แขวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 

17.71 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC กรุงเทพฯ  0.38 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 50.82  
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6)   เคร่ืองมือและอปุกรณ์  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตาม งบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 5.78 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 5.78   

 
7) เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานตาม
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 14.07 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร 0.03 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป. ลาว 21.23 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BKC กรุงเทพมหานคร 0.30 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
และกรุงเทพมหานคร 

2.75 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 38.38   
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8) ยานพาหนะ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร  5.23 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร  3.94 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป. ลาว 14.84 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  0.02 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 24.03   
 

9) สินทรัพยร์ะหวา่งปรับปรุง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยร์ะหวา่งปรับปรุง งบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 0.57 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

  3,748.86 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม 3,749.43   

 
10) อาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1.53 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 1.53   
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4.1.3    สัญญาเช่าระยะยาว      

บริษทัและบริษทัยอ่ย ท าสญัญาเช่าระยะยาวท่ีมีอาย ุ3 ปีข้ึนไป เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจมีสาระส าคญัดงัน้ี 

ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่า สญัญา พ้ืนท่ี อายสุญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

บริษทั บริษทั ช.การช่าง 
จ  ากดั (มหาชน) 
(CK) 

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวกอาคารส านกังานวิริยะ
ถาวร ชั้น CH 

642.5 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 ก.ย. 57 31 ส.ค. 60 

บริษทั CK สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 20 

468.9 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 มิ.ย. 57 31 พ.ค. 60 

NN2 กรมทรัพยสิ์น
กระทรวงการเงิน 
สปป. ลาว 

สญัญาเช่าสถานท่ีท าการส านกังาน   2,106   ตารางเมตร 25 ปี  1 ม.ค. 52 31 ธ.ค. 76 

BIC CK สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร ชั้นท่ี 17 

140.91 ตารางเมตร 3 ปี 1 ม.ค. 58 31 ธ.ค. 60 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

ขอ้ตกลงให้ใชพ้ื้นท่ีเพ่ือวตัถุประสงค์
ในการก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน  
การบริการรักษา และซ่อมบ ารุง
ระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) 

1 ไร่ 3 งาน 12.5 ตารางวา 3 ปี 1 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 62 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ี AQMs 96 ตารางเมตร 3 ปี 1 ก.ย. 58 31 ธ.ค. 60 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีส าหรับบา้นพกั
คนงาน 

17 ไร่ 3 ปี 1 ม.ค. 58 31 ส.ค. 60 

BIC BLDC ขอ้ตกลงให้ใชพ้ื้นท่ี (ปักเสาไฟฟ้า 
115 kv. , 22 kv. 10-1-33.94 ไร่  
และ วางท่อไอน ้ า 0-0-50.25 ไร่) 

10 ไร่ 1 งาน 84.19 
ตารางวา 

3 ปี 1 ม.ค. 58 31 ธ.ค. 60 

BIC การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือกิจการก๊าซ 
หรือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

17,925 ตารางเมตร 3 ปี 1 มิ.ย. 58 31 พ.ค. 61 
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4.1.4  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวดัมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย์นั้ น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการด าเนินการผลิต 
และจ าหน่ายไฟฟ้าณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่า 10,809.28 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 4,767.19 ลา้นบาท และส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 6,042.09 ลา้นบาท โดยบริษทัคิดค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้า โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลืออยู ่
ของบริษทัย่อย นับจากวนัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัย่อย หรือนับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์ กรณีท่ีบริษทัเขา้ลงทุนในบริษทัย่อยก่อนเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยอยู่ระหว่าง  
10 ถึง 27 ปี 

 
4.1.5  สัญญาทีเ่กีย่วข้อง 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี  

สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้งมึ 2 

NN2 ไดเ้ขา้ท าสัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า กบัรัฐบาล สปป.ลาว ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2549 
ระยะเวลาทั้งส้ิน 25 ปี นับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยสัญญาสัมปทานไดใ้ห้สิทธิต่างๆ  
แก่ NN2 เช่น สิทธิในการครอบครอง ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากโครงการ  สิทธิในการผนัน ้ า 
สร้างเข่ือน และใชน้ ้ า ส าหรับน ้ าในแม่น ้ างึม ณ พ้ืนท่ีโครงการ สิทธิในการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าอ่ืน
ท่ีสนบัสนุนการพฒันาโครงการ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี NN2 มีหนา้ท่ีในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)ให้กบัรัฐบาล สปป.
ลาว  และน าส่งภาษีเงินไดต้ามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญาสมัปทาน 

ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า 

   ในวนัท่ี 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BIC-1 และ BIC-2 ส าหรับระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ส าหรับ BIC-1 และ 1 มิถุนายน 
2560 ส าหรับ BIC-2 

   ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าได้อนุมติัใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BKC ส าหรับระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 
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4.2     นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน 

บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ 
เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1. ส าหรับโครงการท่ีเป็นการพฒันาโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้ (Green Field) บริษทัจะลงทุนในโครงการ 
ท่ีคาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ร้อยละ 10-15 รวมทั้ งโครงการท่ีให้
ผลตอบแทนทางการเงินอ่ืนซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ส าหรับการลงทุนในโครงการอ่ืนท่ีบริษทัซ้ือมาจากผูท่ี้พฒันาโครงการ (Brown Field) ผลตอบแทน
จากการลงทุนดงักล่าวท่ีบริษทัจะไดรั้บนั้นอาจเปล่ียนแปลงลดลงจากอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ ทั้งน้ี  
ข้ึนอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษัทซ้ือมาเป็นปัจจัยส าคัญ โดยการลงทุนของบริษัทท่ีผ่านมาจะมี 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7-10  

2. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้และมีคู่สญัญาท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

3. บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีมีสัญญาการจดัหาเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เรียบร้อยแลว้ อีกทั้งการจดัหาเช้ือเพลิงดงักล่าวจะตอ้งจดัหาไดอ้ยา่งเพียงพอส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
ตลอดอายสุญัญาของโครงการดว้ย 

4.      บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีสามารถจดัหาอุปกรณ์หลกัและอะไหล่ต่าง  ๆไดใ้นอตัราตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 
และสามารถจดัใหมี้การบ ารุงรักษาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

5.      บริษทัจะลงทุนในโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

6.      บริษทัจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการดว้ยตนเองในกรณีท่ีโครงการท่ีจะลงทุนมีขนาดของการลงทุนเหมาะสม
กบัศกัยภาพของบริษทั 

7.      ในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีบริษัทจะตอ้งร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอ่ืน บริษทัจะเลือกลงทุนในโครงการ 
ท่ีมีศกัยภาพ และผูร่้วมลงทุนในโครงการดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกนั 

ทั้ งน้ี บริษทัมีนโยบายในการควบคุมหรือก าหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นและตามขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้น(ถา้มี) โดยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
จากบริษัทมีหน้าท่ีออกเสียงในท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามแนวทางหรือ 
มติท่ีคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดกรอบอ านาจในการใช้
ดุลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอย่างชัดเจน และตวัแทนเหล่านั้ นจะตอ้งมารายงานฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัเหล่านั้นทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั เพ่ือให้บริษทั
สามารถติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการท่ีบริษัทได้ลงทุนไปแลว้อย่างใกล้ชิด 
นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีได้รับการแต่งตั้ งสามารถใช้ดุลยพินิจและออกเสียง 
ในการประชุมของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมได้ในเร่ืองการบริหารจัดการทั่วไป แต่ในกรณีเร่ืองส าคญั
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คณะกรรมการและผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจของตนมิได ้จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเสียก่อน โดยเร่ืองส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี การพิจารณาเก่ียวกบั 
การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ยตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การพิจารณาเก่ียวกบั
การท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัย่อยตามประกาศการไดม้าจ าหน่ายไป การกระท าใดๆ  
ท่ีท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยไม่วา่ทอดใดๆลดลงร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษทัยอ่ย และการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมมิไดเ้ป็นคู่ความหรือมีขอ้พิพาททางกฎหมาย 
หรือมีคดีความท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายหรือมีผลกระทบทางด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญทั้ งท่ีสามารถและไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ท่ี 6 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 54 
 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอืน่ 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

(1) ข้อมูลของบริษัท 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์  บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)  
ช่ือภำษำองักฤษ CK Power Public Company Limited  
ช่ือย่อในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ “CKP” 

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  (Holding 
Company)  ท่ีประกอบธุรกิจในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 02-691-9720-34  
โทรสาร 02-691-9723 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 9,240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

คิดเป็นทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท  
เรียกช าระแลว้ 7,370,000,000 หุน้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 7,370,000,000 บาท 

ขอ้จ ากดัการถือหุน้ต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (% Free Float)  ร้อยละ 26.05 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2559) 
เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 
คณะกรรมการบริษทั directors@ckpower.co.th 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ ir@ckpower.co.th 
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(2) ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เซำท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ SouthEast Asia Energy Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ SEAN 

ประกอบธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ า 
เลขทะเบียนบริษทั 0105547063036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 660,675,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระแลว้เตม็จ านวนแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 6,606,750,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั  ร้อยละ 56 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ไฟฟ้ำน ำ้งมึ 2 จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Nam Ngum 2 Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ NN2 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า เมืองไซสมบูน นครหลวงเวยีงจนัทน์  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 880,900,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 8,809,000,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ถือโดย SEAN ร้อยละ 75 หรือ คิดเป็นถือโดยบริษทัร้อยละ 42 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท บำงปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BIC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าจากโครงการไฟฟ้า 
ระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

เลขทะเบียนบริษทั 0105552021486 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 207,500,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 63.10 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 1,707,050,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 65  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท บำงเขนชัย จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Bangkhenchai Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BKC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105541054485 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 190 หมู่ 9 ต าบลโคกไทย อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,342,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 234,025,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Xayaburi Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ XPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า ล าน ้ าโขง บา้นหว้ยไทร เมืองไซยะบุรี  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,686,100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 61.44 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 16,504,664,000 บาท 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 30 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เชียงรำย โซล่ำร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Chiangrai Solar Limited 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553149036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/56 อาคารสรชยั ชั้น 17 ซอยสุขมุวทิ 63 ถนนสุขมุวทิ 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 249-250 หมู่ท่ี 6 ต  าบลท่าขา้วเปลือก อ าเภอแม่จนั จงัหวดั

เชียงราย 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,917,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95.01 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 277,210,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30  
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Nakhon Ratchasima Solar Limited 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553011344 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/56 อาคารสรชยั ชั้น 17 ซอยสุขมุวทิ 63 ถนนสุขมุวทิ 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 90-91 ต  าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 2,215,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 85.06 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 188,420,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30  

 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ซีเคพ ีโซล่ำร์ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ CKP Solar Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556138728 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 28.75 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,750,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 

 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เฮลอิอส พำวเวอร์ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ Helios Power Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152585 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Apollo Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152534 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท โซเล่ พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Sole Power Limited 

ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152577 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
  
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท วสิ โซลสิ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ Vis Solis Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152526 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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(3) บุคคลอ้ำงองิ 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 02-009-9000 
โทรสาร : 02-009-9991 

  ผู้สอบบัญชี   บริษัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์: 02-264-0777 / 02-661-9190  
โทรสาร : 02-264-0789-90 

(4) เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้องกบับริษัท 

บริษทั   www.ckpower.co.th 
คณะกรรมการบริษทั  directors@ckpower.co.th 
เลขานุการบริษทั  compliance@ckpower.co.th 
นกัลงทุนสมัพนัธ ์  ir@ckpower.co.th 

 

 6.2 ข้อมูลส ำคญัอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไม่พบวา่มีขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
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ส่วนที ่2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญั
จ านวน 9,240,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเรียกช าระแลว้ 7,370,000,000 บาท  

(2) บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนนอกจากหุน้สามญั  

 7.2 ผู้ถือหุ้น  

 7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 (ก)  รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังล่าสุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2,155,275,4781 29.2439 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 1,865,644,429 25.3140 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,429,950,843 19.4023 
4 นางวรพรรณ จึงทรัพยไ์พศาล 79,800,071 1.0827 
5 นางสาวชเวศรา พรพิบูลย ์ 74,000,000 1.0041 
6 นายสมบติั พานิชชีวะ 52,000,000 0.7055 
7 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 50,780,865 0.6890 
8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 48,732,800 0.6612 
9 นางสาวศรีวรรณ รักตพงศไ์พศาล 38,308,600 0.5197 
10 บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 37,151,900 0.5040 

รวม 5,831,644,986 79.1267 

 สัดส่วนของหุ้น Free Float ของบริษัท 

 แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีเขา้ข่ายเป็น Strategic Shareholders 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ตามท่ีบริษทัน าส่งต่อตลาดหลกัทรัพย ์
ปรากฏสดัส่วนผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 24.90 ของหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

                                                           
1 ขอ้มูล ณ วนัแจง้แบบรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 246-2) ต่อส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) โดย CK ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2559 
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 การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีกรรมการถือหุน้บริษทัจ านวน 4 คน  ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละของ 

จ านวนหุน้ทั้งหมด 
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ 
(โดยคู่สมรส) 

ประธานกรรมการบริหาร 2,000,000 0.0271 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,340,000 0.0182 
ดร. วชิาญ อร่ามวารีกลุ  
 

ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

2,680 0.0000 

นายประเวศ อิงคดาภา 
(โดยตนเองและคู่สมรส) 

กรรมการตรวจสอบ 450,000 0.0061 

หมายเหตุ : กรรมการและผูบ้ริหารอ่ืนไม่มีการถือครองหุ้นบริษทั 

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือ
การด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

   ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2,155,275,478 29.2439 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 1,865,644,429 25.3140 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,429,950,843 19.4023 

รวม 5,450,870,750 73.9602 

หมายเหตุ :  
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้น 10 ล าดบัแรก ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2559  

ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ  จ านวนหุน้ท่ีถือ  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั มหาศิริ สยาม จ ากดั 316,412,365 18.6796 
2 บริษทั ช.การช่าง โฮลด้ิง จ ากดั 175,496,530 10.3605 
3 บริษทั ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ ากดั 93,348,212 5.5109 
4 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 72,218,803 4.2635 
5 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 38,950,000 2.2994 
6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 19,367,165 1.1433 
7 กองทุนเปิด เค หุน้ระยะยาว 19,016,622 1.1227 
8 กองทุนเปิด เค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล 18,983,065 1.1207 
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ล าดบั รายช่ือ  จ านวนหุน้ท่ีถือ  สดัส่วนการถือหุน้ 
9 กองทุนเปิด เค หุน้ระยะยาวปันผล 15,881,125 0.9375 
10 นางโสภิดา ตรีวศิวเวทย ์ 15,383,225 0.9082 

รวม 785,057,112 46.3462 

- บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ 10 ล าดบัแรก ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2559  
ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั มิตซุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,036,500,000 25.9774 
2 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 776,096,900 19.4511 
3 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 774,077,400 19.4004 
4 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 176,918,298 4.4340 
5 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 146,036,600 3.6601 
6 นายมิน เธียรวร 72,000,000 1.8045 
7 AIA COMPANY LIMITED – AIA D-PLUS  59,800,000 1.4987 
8 AIA COMPANY LIMITED - APEX 38,198,600 0.9574 
9 นายไพศาล ชาติพิทกัษ ์ 31,400,000 0.7870 
10 CIMB-PRINCIPAL ENERGY AND PETROCHEMICAL INDEX FUND 30,164,000 0.7560 

รวม 3,141,191,798 78.7266 

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีผู ้ถือหุ้น 10 ล าดับแรก  
ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 4,544,912,129 29.7345 
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.2189 
3 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,047,025,175 6.8500 
4 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 790,751,929 5.1734 
5 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 432,872,909 2.8320 
6 นายวชิยั วชิรพงศ์ 348,793,348 2.2819 
7 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – CLIENT ACCOUNT 287,897,900 1.8835 
8 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 221,526,347 1.4493 
9 นายมิน เธียรวร 201,000,000 1.3150 
10 นางวลยัพร สมภกัดี 146,742,138 0.9600 

รวม 9,277,781,459 60.6986 
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7.2.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบธุรกจิหลกั 

 (ก) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SouthEast Asia Energy Limited : SEAN) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1 สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 369,977,999 56.00 
2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 220,225,000 33.33 
3 บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว2  35,236,000 5.33 
4 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั3 35,236.000 5.33 
5 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.00 

รวม 660,675,000 100.00 

หมายเหตุ :    1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 SEAN ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
  2   จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
  3  จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส) 

(ข) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2) 

   ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1 สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  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 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 NN2 ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
       2    จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษทัยอ่ยของรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว 

(ค) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (Bangpa-in Cogeneration Limited : BIC) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 175,824,998 65.00 
2 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 67,625,001 25.00 
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21,640,000 8.00 
4 นางนภาพร ภู่วฒิุกลุ 5,410,000 2.00 
5 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.00 

รวม 270,500,000 100.00 

หมายเหตุ :      1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 BIC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น             
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(ง) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (Bangkhenchai Company Limited : BKC) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
     1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,342,498 100.00 
     2 นายณรงค ์แสงสุริยะ 1 0.00 
     3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 

รวม 2,342,500 100.00 

หมายเหตุ :   1  ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 BKC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(จ) บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1 สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 199,940 100.00 
2 นายวบูิลย ์ มงคลปิยะธนา 20 0.00 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 20 0.00 
4 นางสาวสุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ 20 0.00 

รวม 200,000 100.00 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
      1       ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ฉ) บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 
2 นายวบูิลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 
4 นางสาวสุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
     1          ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
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(ช) บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 
2 นายวบูิลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 
4 นางสาวสุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
  1    ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ซ) บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 
2 นายวบูิลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 
4 นางสาวสุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ  
      1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ฌ) บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,997 100.00 
2 นายวบูิลย ์ มงคลปิยะธนา 1 0.00 
3 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.00 
4 นางสาวสุภามาส  ตรีวศิวเวทย ์ 1 0.00 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหตุ :  ณ  ปัจจุบนั บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ  
  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
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 7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ agreement) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงาน 
ของบริษทั    

 7.3 การออกหลกัทรัพย์ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CKP-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
จ านวน 1,870 ลา้นหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือ 
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ซ่ึงมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ในราคาใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุ้น โดย CKP-W1 
มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขาย (ส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563) โดย CKP-W1 เร่ิมซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เป็นตน้มา 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ CKP-W1 เป็นหุน้สามญัแต่อยา่งใด 
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 7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 7.4.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอตัราไม่นอ้ยกว่า   
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองตามกฎหมาย 
ของแต่ละปี โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีก าหนดไว ้โดยข้ึนอยู่
กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน  
การลงทุนเพ่ิมเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืม และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุ้นของบริษทั
เห็นสมควร อน่ึง คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับ 
ผูถื้อหุ้นได้เม่ือเห็นว่าบริษัทมีก าไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล 
ในเบ้ืองตน้ได ้และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

ตั้ งแต่จัดตั้ งบริษัทในปี 2554 และจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556 
บริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังแรกในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2558 โดยในปี 2559 บริษทัยงัคงจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นอย่างต่อเน่ือง โดยจ่ายให้กับ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date)  
ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ในอตัรา 0.0223 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 164,351,000 บาท 
โดยได้จัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายแลว้เป็นจ านวน 16,063,738 บาท ก าหนด
จ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

7.4.2 บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ากดั (SEAN) 

SEAN มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ SEAN ในอตัรา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารอง              
ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีก าหนดไว ้
โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุน
หมุนเวียน การลงทุนเพ่ิมเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
เงินกูย้มื และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น
ของ SEAN เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลของ SEAN จะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติั 
โดยบริษทัก่อนจึงจะน าเขา้สู่การพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ SEAN เพื่อพิจารณา
และมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซ่ึงบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากเงินปันผลรับจาก SEAN 
ตั้งแต่ปี 2556 และไดรั้บเงินปันผลระหวา่งกาลจาก SEAN มาแลว้ทั้งส้ิน 4 คร้ัง รายละเอียดดงัน้ี  
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ปี 2559 2558 2557 2556 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 2.88 0.37 0.30 0.36 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 2.74 0.36 0.33 0.26 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 95 97 110 72 

 

7.4.3 บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (NN2) 

NN2 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ NN2 ในอตัรา 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและหลงัหักส ารองตามกฎหมาย 
ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีก าหนดไวโ้ดยข้ึนอยู่กับผล 
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวยีน การลงทุน
เพ่ิมเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไข และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการ 
และ/หรือ ผูถื้อหุ้นของ NN2 เห็นสมควรและขอ้จ ากัดตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืม  
โดยเง่ือนไขตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวไดร้ะบุวา่ NN2 จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดก็้ต่อเม่ือ
ส ารองเงินในบญัชีต่างๆไดค้รบถว้น  ดงัน้ี 
1.1 Operating Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับจ่ายช าระค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

ระยะเวลา 3 เดือน 
1.2 Accrual Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับการจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียในงวด

ถดัไป 
1.3 Debt Service Reserve Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัเงินตน้และ

ดอกเบ้ียในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 
1.4 Major Maintenance Reserve Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับกรณีท่ีบริษทั 

มีการซ่อมบ ารุงใหญ่ 

ทั้งน้ี เงินสดคงเหลือภายหลงัจากการส ารองเงินในบญัชีต่างๆ ขา้งตน้แลว้ NN2 สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได ้และการด ารงอตัราส่วน DSCR ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 1.10 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผล
ของ NN2 จะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัโดยบริษทัก่อนจึงจะน าเขา้สู่การพิจารณาอนุมติัโดยท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่กรณี) ของ NN2 เพื่อพิจารณาและมี
มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซ่ึงบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากเงินปันผลรับจาก NN2 ตั้งแต่ปี 
2556 และ SEAN ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ NN2 ไดรั้บเงินปันผลระหวา่งกาลจาก NN2 มาแลว้ทั้งส้ิน  
4 คร้ัง รายละเอียดดงัน้ี 

ปี 2559 2558 2557 2556 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.70 1.15 1.22 1.27 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 2.90 0.40 0.33 0.35 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 414 35 27 28 
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 7.4.4 บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั BIC 
BIC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BIC ในอตัราไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย 
ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีก าหนดไว ้โดยข้ึนอยู่กับผล 
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุน
เพ่ิมเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้มื และปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของ BIC เห็นสมควร และ
ขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงิน โดยเง่ือนไขตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวไดร้ะบุวา่ 
BIC จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดต้่อเม่ือส ารองเงินในบญัชีต่างๆ ไดค้รบถว้นดงัน้ี 
1.1 Debt Service Reserve Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัเงินตน้และ

ดอกเบ้ียในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 
1.2 Major Maintenance Reserve Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวส้ าหรับ unplanned outage 

และซ่อมบ ารุงใหญ่ 

ทั้งน้ี เงินสดคงเหลือภายหลงัการส ารองเงินในบญัชีต่างๆ ขา้งตน้สามารถน าไปจ่ายปันผลได ้
และการด ารงอตัราส่วน DSCR ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 1.20 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ BIC จะตอ้ง
ผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยบริษทัก่อนจึงจะน าเขา้สู่การพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของ BIC เพ่ือพิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซ่ึงบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้าก 
เงินปันผลรับจาก BIC ตั้งแต่ปี 2557 และไดรั้บเงินปันผลระหวา่งกาลจาก BIC มาแลว้ทั้งส้ิน  
4 คร้ัง รายละเอียดดงัน้ี  

ปี 2559 2558 2557 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.73 0.78 1.41 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.30 0.60 0.60 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 84.99 76.51 42.68 

  

  7.4.5 บริษัท บางเขนชัย จ ากดั BKC 

BKC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ BKC ในอตัรา      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส ารอง             
ตามกฎหมาย ทั้ งน้ี อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีก าหนดไว ้         
โดยข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุน  
เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพ่ิมเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากัดตามท่ีก าหนดไว ้
ในสญัญาเงินกูย้มื และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการและ/หรือ 
ผูถื้อหุ้นของ BKC เห็นสมควร และขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงิน โดยเง่ือนไข 
ตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า BKC จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเม่ือส ารองเงิน 
ในบญัชีต่างๆ ไดค้รบถว้นดงัน้ี 
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1.1 Debt Service Reserve Account บริษทัตอ้งส ารองเงินไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัเงินตน้และ
ดอกเบ้ียในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 

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

ทั้งน้ี เงินสดคงเหลือภายหลงัการส ารองเงินในบญัชีต่างๆ ขา้งตน้สามารถน าไปจ่ายปันผลได ้
และการด ารงอตัราส่วน DSCR ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 1.20 เท่า โดยการจ่ายเงินปันผลของ BKC จะตอ้ง
ผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยบริษทัก่อนจึงจะน าเขา้สู่การพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ของ BKC เพ่ือพิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป ซ่ึงบริษทัเร่ิมรับรู้รายไดจ้าก 
เงินปันผลรับจาก BKC ตั้งแต่ปี 2556 และไดรั้บเงินปันผลระหวา่งกาลจาก BKC มาแลว้ทั้งส้ิน  
7 คร้ัง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

ปี 2559 2558 2557 2556 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 31 38 40 36 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 17.05 28 28 28 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 55 74 70 77 
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8.  โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ไดแ้ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะผูบ้ริหาร  

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้และประสบการณ์สอดคลอ้งกบั
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัรวมจ านวนทั้งส้ิน 12 คน โดยประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 คน 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการอิสระ 4 คน ซ่ึงในจ านวนของกรรมการอิสระมีประธานกรรมการ
บริษัทด้วย ซ่ึงการก าหนดโครงสร้างกรรมการดังกล่าวค านึงถึงการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได ้
ระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยก าหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในสัดส่วน 
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ  

  

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานวศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมเคร่ืองกล 

  

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานวศิวกรรมโยธา 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชีและการเงิน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานพฒันาธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานก ากบัดูแล 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน 

บริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 

  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บริหาร 

ผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัตรวจสอบ

ภายใน 
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8.1 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงัน้ี 

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการจดัการบริษทั
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายมีความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุน้ โดยจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได ้ 

  โครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีกรรมการ
ทั้งส้ิน 12 คน มีกรรมการท่ีไม่เป็นพนกังานของบริษทัจ านวน 11 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 91 ของ
คณะกรรมการทั้ งคณะ มีกรรมการท่ีเป็นพนักงานหรือผูบ้ริหารของบริษทัจ านวน 1 คน คือ 
กรรมการผูจ้ดัการ คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการทั้งคณะ มีกรรมการอิสระจ านวน 4 คน  
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการหญิงจ านวน 1 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 9 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรผูท้รงคุณวฒิุจากหลากหลายสาขาอาชีพท่ีมี
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั และมีการถ่วงดุลอ านาจ 
ท่ีเหมาะสม 

  รายช่ือคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

จ านวนคร้ังการประชุม 
ในปี 25591 

ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั 
    (กรรมการอิสระ) 

4 ปี 4 เดือน 7/7 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

5 ปี 6 เดือน 7/7 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้ กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   (กรรมการอิสระ) 

4 ปี 4 เดือน 5/7 

นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร ความเส่ียง 
   (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหร) 

5 ปี 3 เดือน 7/7 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกลุ กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
   (กรรมการอิสระ) 

4 ปี 4 เดือน 7/7 

นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์ กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

1 ปี 8 เดือน 6/7 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

จ านวนคร้ังการประชุม 
ในปี 25591 

นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการบริษทั 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   (กรรมการอิสระ) 

5 ปี 6 เดือน 7/7 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

5 ปี 6 เดือน 7/7 

นายแวน ฮวง ดาว2 กรรมการบริษทั 
   (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

3 เดือน 0/7 

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์3 กรรมการบริษทั 
   (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

10 เดือน 5/7 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

4 ปี 4 เดือน 6/7 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบริษทั 
   (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

5 ปี 6 เดือน 7/7 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการบริษทั 
   (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

5 ปี 3 เดือน 5/7 

นายอลัวิน จี3 กรรมการบริษทั 
   (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

3 ปี 2/7 

หมายเหตุ:     รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  
1  จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด / จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  

   2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายแวน ฮวง ดาว เป็นกรรมการบริษทั
แทน นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง 

 3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ เป็น
กรรมการบริษทัแทน นายอลัวนิ จี ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดย นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เป็นตน้ไป 

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งน าเสนอ
ขอ้มูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกคร้ัง รวมทั้ งกรรมการผูจ้ ัดการ 
ของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) บริษทัไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 
(NN2) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) และบริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) เขา้ร่วม 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัในคร้ังท่ีมีการรับทราบผลการด าเนินงานงวดไตรมาสท่ี 2 ของปี และ
งวด ณ ส้ินปี เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในช่วงท่ีผ่านมาในช่วงคร่ึงปีแรก ภาพรวมแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีหลงั อุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา 
ความกา้วหนา้ในการพฒันาโครงการในอนาคตของบริษทั รวมถึงประเด็นส าคญัอ่ืนๆ เพื่อคณะกรรมการ
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จะไดมี้การติดตามและรับทราบการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงคณะกรรมการจะใชเ้ป็นส่วนประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานและกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษทัและบริษทัย่อย
นั้นๆ ต่อไป 

8.1.2 กรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืช่ือผูกพนับริษัท 

ในปี 2559 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการผูกพนับริษทัทั้งส้ิน 2 คร้ัง 
กล่าวคือ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2559 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการและ
เปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั 
มีกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั ดงัน้ี 

1.   นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ และ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือช่ือร่วมกัน  
และประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ 

2. นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์หรือ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย ์คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ
ร่วมกบั นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายชัยวฒัน์ อุทัยวรรณ์ หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ รวมเป็นสองคนและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

8.1.3 กรรมการอสิระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีจ านวนกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนดทั้งหมด 4 คน จากกรรมการทั้งคณะ 12 คน โดยบริษทัมีนโยบายแต่งตั้ง
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  
โดยในการพิจารณาคดัเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัจะค านึงถึงขอ้ก าหนด 
ทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และส านกังาน ก.ล.ต. วา่ดว้ยคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เ ร่ือง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบับท่ีได้มีการแก้ไข ตลอดจนกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทัวา่ดว้ยคุณสมบติัของคณะกรรมการ โดยบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระดงัน้ี 

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้ งน้ี  
ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย (พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์มาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)  
ซ่ึงสดัส่วนดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

2.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
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บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง   

3.        ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จาก 
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น่อยกวา่สองปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย
ไม่วา่งทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

4.        ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย       
ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรของ
กรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

5.        ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอิสระ ตามภารกิจ 
ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถ
แสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

6.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  และ 
ไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  
ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

7.        ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี 
จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ 
ทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ีแต่งตั้ง 

8.        ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมี 
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 
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ร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ 
ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

9.    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามค านิยามตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดทั้งส้ิน 4 คน ซ่ึงมีรายช่ือ ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง1 
ดร.ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการบริษทั 23 สิงหาคม 2555 
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 23 สิงหาคม 2555 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

23 สิงหาคม 2555 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8 พฤศจิกายน 2555 

หมายเหตุ : 1 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัคร้ังแรก 

ทั้ งน้ี บริษทัไม่มีการแต่งตั้ งกรรมการอิสระระหว่างปี 2559 และกรรมการอิสระดังมีรายช่ือ
ขา้งตน้ทั้งหมดไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการใหบ้ริการทางวชิาชีพกบับริษทั 

8.1.4 ประธานกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  
และต้องเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้เกิด 
ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและ 
การบริหารงานประจ า โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับผู ้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน  
โดยคณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนดโดย ดร. ทนง  พิทยะ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ของบริษทั ดว้ยเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
ของบริษทัและประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงเป็นท่ีเช่ือมัน่ว่าจะสามารถน าพาบริษทัไปสู่
ความส าเร็จตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจได ้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้เลือกตั้ งกรรมการซ่ึงเป็นผู ้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับ 
ความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ี ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด
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โดยกรรมการบริษทัต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีต้องออกตามวาระ 
ให้คณะกรรมการเป็นผูเ้ลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุม
คร้ังถดัไปดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ
ดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

การประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการจะออกจากต าแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 หากจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกในจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 
และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษทัใหย้ืน่หนงัสือลาออก เวน้แต่จะมีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

8.1.6 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามกฎบั ตร
คณะกรรมการบริษัท ดงัน้ี 

1. จัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่ 
วัน ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทโดยบริษัทจัดส่งหนัง สือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษทัและหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาไม่นอ้ยไปกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนด
ในขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรตอ้งเป็น 
การประชุมเตม็คณะเม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงรายการ
ท่ีมีนยัส าคญัหมายรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั การขยายโครงการ
ลงทุนการพิจารณาและอนุมัติ เข้าท ารายการท่ี เ ก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหาร
การเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษทั เป็นตน้ 

3. จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้
รวมทั้ งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
ของขอ้มูลได้ในภายหลงั มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้ง เพ่ือแสดง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบัญชีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 
ควบคุมและก ากบัดูแล การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก ากบั
ดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนกับบริษทัย่อย 
หรือบริษทัร่วม ไดแ้ก่  
7.1 ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงไดก้ าหนดไวส้ าหรับ

กรรมการท่ีได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็น
กรรมการ หรือผู ้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
ในบริษทัยอ่ยนั้น 

7.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ติ ดต าม ดู แลให้บ ริษัทย่ อย เ ปิ ด เ ผยข้อ มูล เ ก่ี ย วกับ ฐานะการ เ งิ นและ 
ผลการด าเนินงานการท ารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

7.4 กรณีท่ีบริษทัยอ่ยท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์นหรือท ารายการส าคญัอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ให้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ หรือผู ้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าท่ีก ากับดูแล 
ให้บริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกลไกก ากบัดูแลเก่ียวกบัรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
รายการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้ งรายการท่ีส าคญัซ่ึงบริษทัก าหนด 
ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดังกล่าวของบริษทัย่อยท านองเดียวกับการท า
รายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับท่ีบริษัท ต้องได้รับ 
มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณี 

8. พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้ ง เปล่ียนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ 
ผูบ้ริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ 
บริษทัร่วม รวมถึงก าหนดใชน้โยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทั
เขา้ไปลงทุนในบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม เพ่ือแสดงว่าบริษทัมีกลไกการก ากับดูแล
บริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

9. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ
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ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ รวมถึง 
การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู ้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ งให้สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ และประกาศของคณะกรรมก ากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอ่ืนใด 
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้สามารถพิจารณา
และอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อ่ืนใดท ากับบริษทัหรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย 
และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้  

10. มอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึง
อย่างใดแทนได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับ ดูแลของคณะกรรมการ  
หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจและภายในระยะตามท่ีเห็นสมควร  
ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้นๆ ได้
เม่ือเห็นสมควร โดยการมอบอ านาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ 
ท่ีท าใหบุ้คคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เว ้นแต่เป็นการอนุมัติ 
รายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบาย 
และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ล้ว โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มา 
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย  
ทั้งน้ี ตามเกณฑเ์ง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึน
เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จ
ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญัตามท่ีก าหนด 
ในกฎเกณฑ์หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าว 
จะพิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือ 
การขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

13. ไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทั และของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท า
ตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนใดท่ีมี หรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษทั บริษทัยอ่ย
หรือบริษทัร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่จะ
ไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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14. แจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทั
ร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท า
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม
ดงักล่าว 

  8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

จากอ านาจตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย เพ่ือท าหนา้ท่ีบริหารจดัการในดา้นต่างๆ จ านวน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการทั้งส้ิน 5 คน             
โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25591 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 8/8 
นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 8/8 
นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 8/8 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 7/8 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
8/8 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 
      1  จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม                        

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 
3 คน ซ่ึงมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 
ในปี 25591 

นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/6 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล2 กรรมการตรวจสอบ 6/6 
นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการตรวจสอบ 6/6 

หมายเหตุ :   กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัและเม่ือ
ครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

        1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม      
 2 เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั   
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(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร  
1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 
ในปี 25591 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ 
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

  หมายเหตุ :   กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  
มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

      1    จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม                  

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือ
และจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 
ในปี 25591 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2/2 

นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2/2 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2/2 

  หมายเหตุ :   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

      1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
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8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

บริษทัประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 บริษทัมีบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จ ากดั (SEAN) 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (NN2) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) และ บริษทั 
บางเขนชยั จ ากดั (BKC)  

ทั้งน้ี บริษทัย่อยของบริษทัทั้ง 4 บริษทัจะตอ้งน าเสนอการเขา้ท ารายการตามประกาศรายการ 
ท่ี เ ก่ียวโยงกันหรือประกาศการได้มาจ าหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการท่ีถือว่า 
มีสาระส าคญัซ่ึงเป็นรายการท่ีหากเขา้ท าแลว้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษทั (แลว้แต่กรณี) เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไก
การก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเขา้ไปลงทุนของบริษัท (Control Policy) ประกอบกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทั (รายละเอียด Control Policy โปรดดูในหัวขอ้
การก ากบัดูแลกิจการ) 

รายละเอียดโครงสร้างการจดัการ รายช่ือกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนั
บริษทั 

(1) บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ากดั (SouthEast Asia Energy Limited) 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบริหารและการเงิน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 SEAN มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 
10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ านวน 5 คน ซ่ึงมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังการประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

ในปี 25591 

จ านวนคร้ังการประชุม

คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 25591 

1 ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการบริษทั 4/4  
2 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 4/4 3/3 
3 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการบริษทั 4/4  
4 นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการบริษทั 4/4  
  กรรมการบริหาร  3/3 
5 นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการบริษทั 4/4  
6 นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง กรรมการบริษทั 4/4  
7 นายแวน ฮวง เดา2 กรรมการบริษทั 4/4  
  กรรมการบริหาร  3/3 
8 นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 4/4  
9 นายสมนึก จินดาทรัพย ์ กรรมการบริษทั 4/4  
  กรรมการบริหาร  3/3 

10        นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2, 3 กรรมการบริษทั 3/4  
  กรรมการบริหาร  2/3 
  กรรมการผูจ้ดัการ   

 นายอลัวิน จี2, 3 กรรมการบริษทั 1/4  
  กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 1/3 

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  
   2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน SEAN ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน SEAN ท่ีร้อยละ 56  

(ไม่รวมประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ) 
   3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายอลัวิน จี ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง 
โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั SEAN 

1.        นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ นายณรงค ์แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร นายวรพจน์ 
อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของ SEAN หรือ 

2.        นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอ่ืน
อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั SEAN 
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(2) บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (Nam Ngum 2 Power Company Limited) 

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 NN2 มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 13 คน 
โดยเป็นกรรมการบริหารจ านวน 6 คน ซ่ึงมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

ในปี 25591 

จ านวนคร้ังการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 25591 
1 ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการบริษทั 4/4  
2 นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 4/4 4/4 
3 นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการบริษทั 4/4  
4 นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการบริษทั 4/4  
  กรรมการบริหาร  4/4 
5 นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการบริษทั 4/4  
6 นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการบริษทั 4/4  
  กรรมการบริหาร  4/4 
7 นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง กรรมการบริษทั 4/4  
8 นายแวน ฮวง เดา2 กรรมการบริษทั 4/4  
  กรรมการบริหาร  4/4 
9 นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการบริษทั 4/4  

10 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการบริษทั 2/4  
11 นายบนุสะลอง สุดทิดาลา กรรมการบริษทั 3/4  
12 นายสมนึก จินดาทรัพย ์ กรรมการบริษทั 4/4  
  กรรมการบริหาร  4/4 

13 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2, 3 กรรมการบริษทั 3/4  
  กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 3/4 

 นายอลัวิน  จี2, 3 กรรมการบริษทั 1/4  
  กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 1/4 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบริหารและการเงิน 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 
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   หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน NN2 ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยออ้มของบริษทัใน NN2 ท่ีร้อยละ 42  

    (บริษทัถือหุ้นใน NN2 ผา่นการถือหุ้นใน SEAN) 
    3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายอลัวิน จี ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง 
โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

   กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั NN2 

เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีก าหนดเง่ือนไขกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัอยา่งชดัเจน
ดังเช่นบริษทัจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม NN2 ได้ก าหนดเกณฑ ์
การลงนามผกูพนับริษทัเช่นเดียวกนักบั SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ NN2 
เพื่อยดึถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน กล่าวคือ 

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นาย ธนวัฒน์  ตรีวิศวเวทย ์ 
นายวรพจน์ อุ ชุไพบูลย์วงศ์  กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน 
และประทบัตราส าคญัของ NN2 หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์
หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอ่ืน
อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของ NN2  

(3) บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั (Bangpa-in Cogeneration Company Limited) 

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการบริษทั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 BIC มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 5 คน 
โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
ในปี 25591 

1 นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2, 3 ประธานกรรมการบริษทั 3/5 
2 นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ2 กรรมการ 5/5 
3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 5/5 
4 นายสมรชยั คุณรักษ์4 กรรมการ 3/5 
5 นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี2 กรรมการผูจ้ดัการ 5/5 

 นายณรงค ์แสงสุริยะ2, 3 ประธานกรรมการบริษทั 1/5 

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง  
รายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BIC ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BIC ท่ีร้อยละ 65 
    3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ 

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริษทั แทน นายณรงค ์แสงสุริยะ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง  
    4  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายสมรชัย คุณรักษ ์ 

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน นายวฒิุกร สติฐิต ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนัของ BIC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BIC 

(4) บริษัท บางเขนชัย จ ากดั (Bangkhenchai Company Limited) 

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

ส่วนเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 
(หน่วยงานภายนอก Outsource) 

ผูจ้ดัการส่วนบริหารองคก์ร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 BKC มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 5 คน 
โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายช่ือและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
ในปี 25591 

1 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 6/6 
2 นางประทุมขวญั สริตานนท์2, 3 กรรมการ 3/6 
3 นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง2, 4 กรรมการ 1/6 
4 นายวรท ศกัด์ิสุจริต2, 3 กรรมการ 4/6 
5 นายสมบติั ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการผูจ้ดัการ 6/6 

 นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา2, 3 กรรมการ 1/6 
 ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์2, 4 กรรมการ 4/6 
 นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั2, 3 กรรมการ 1/6 

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1 จ านวนคร้ังทั้งหมด/จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
    2 กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BKC ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BKC ท่ีร้อยละ 100 

    3 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางประทุมขวญั สริตานนท ์
และ นายวรท ศกัด์ิสุจริต เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา และ นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 
ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง 

   4  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 7 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง  
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง  

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั BKC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BKC 
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 8.2 ผู้บริหาร 

 8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 (1) โครงสร้างผูบ้ริหารของบริษทั  

  กรรมการผูจ้ ัดการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผูบ้ริหาร 
ของบริษทัมีทั้งส้ิน 6 คน ซ่ึงมีรายช่ือและต าแหน่ง ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมโยธา 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเคร่ืองกล 
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบัดูแล 
นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารสินทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 
นายวรท ศกัด์ิสุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

หมายเหตุ :   -   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการ      
ขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั    

 (2) ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  

1.   เป็นผู ้ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการท างาน 
ของบริษทั หากมีขอ้สงสัยให้เป็นผูว้ินิจฉัยหากมีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
ระเบียบใหเ้สนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอ านาจในการออกค าสั่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตาม
ความเหมาะสม 

3.        สามารถมอบอ านาจช่วงให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ แต่ย ังคงต้อง
รับผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูรั้บมอบอ านาจช่วงนั้นดว้ย 

4.   ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและ 
รับมาปฏิบติั บริหารจดัการ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุกๆ ดา้น ตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 

6.        ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ 
และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

7.        พฒันาองคก์รให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุง  
พฒันาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองเพ่ือใหอ้งคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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8.        ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทั                 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

9.        ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ 
บริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน เพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และ
รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันา 
ใหมี้ผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

10.      ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ีดี โดยท าการศึกษาทางดา้นเทคนิค 
และดา้นการเงินอยา่งเหมาะสมและครบถว้น เพื่อประกอบการตดัสินใจ 

11.   ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ าวนัของบริษทั 

12.      ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

13.      จัดท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 
ของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั 

 8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัทั้ งส้ิน  
4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด 
(NN2) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (BIC) และ บริษทั บางเขนชัย จ ากัด (BKC)  
มีรายช่ือและต าแหน่ง ดงัน้ี 

(1) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์1 กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและการเงิน 
นายอลัวิน จี1 กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและการเงิน 

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

 - SEAN ประกอบกิจการ Holding Company ใน NN2 โดยพนักงานส่วนใหญ่ของ SEAN โอนยา้ยไปสังกัด 
เป็นพนกังานของบริษทัแลว้ 

  1  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการแทน นายอลัวนิ จี โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 
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(2) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์1 กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารและการเงิน 
นายอลัวิน จี1 กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารและการเงิน 
นายโยชิฮิโร คาวาซากิ2 รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 
นายศกัด์ิชยั ไชยวรรณ3 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการทัว่ไป 

หมายเหตุ : -  รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    -  NN2 ไดท้  าสัญญาวา่จา้งบริหารงานกบับริษทัเพื่อบริหารจดัการทั้งดา้นเทคนิคและดา้นบริหาร 
1  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวรพจน์  
อุชุไพบูลยว์งศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการแทน นายอลัวิน จี โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

2   นายโยชิฮิโร คาวาซากิ เกษียณอายจุากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 
3  นายศกัด์ิชยั ไชยวรรณ ลาออกจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

(3) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการผูจ้ดัการ 
นายชุมพล เวสสบุตร ผูจ้ดัการโครงการ 
นายทศพร ทิพยว์รธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
นายกิจพจน์ สระสมทรัพย ์ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 
นางสาวนาถสุชา ขวญัทอง ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 
นางปราณี วงศอ์อ๊ด ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 

 หมายเหตุ :  - รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั   

(4) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวศรัณยภ์ฏั สุวรรณวฒัน์ ผูจ้ดัการส่วนบริหารองคก์ร 

 หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

       -  บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ไดท้  าสัญญาวา่จา้งบริหารงานกบับริษทั และท าสัญญาจา้งงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษากบั 
บริษทั เอ็นซิส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัผูรั้บเหมางานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาจากภายนอก ดงันั้น บุคลากรท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีจึงเป็นพนกังานของบริษทัและจากบริษทัผูรั้บเหมาภายนอก 
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 8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ ง  
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู ้จัดการ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอโดยมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และฉบบัท่ีแกไ้ข) รวมทั้งให้ท า
หนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติั
ตามมติคณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

1.   จดัการประชุมและจดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
(3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
(4) รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารด าเนินการอ่ืนๆ 

2.        ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่างๆ เก่ียวขอ้ง 

3.         ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการหรือมติผูถื้อหุ้น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.   ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

5.   ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.   ส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการ 

ทั้ งน้ี รายละเอียดคุณสมบัติของผู ้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1   
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
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 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารให้มี 
ความเหมาะสม ดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผูพ้ิจารณา
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการ 
ในปีท่ีผ่านมา เพ่ือกลั่นกรองค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ  
รางวลัประจ าปี (โบนสั) ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูจ้ดัการ 
โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบกบัผลงานในปีท่ีผา่นมา ตลอดจน
ผลประกอบการของบริษทัและเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัหรือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ต่อไป โดยจะมีการทบทวนอตัราค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมตามนโยบายของบริษทัและผล
ประกอบการของบริษทัทุกปี 

(2) ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับขอบเขตภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และสมาชิกของ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง จะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามต าแหน่ง 
ส าหรับโบนสัซ่ึงเป็นค่าตอบแทนพิเศษ 

(3) ค่าตอบแทนพิจารณาประกอบกับอัตราค่าตอบแทนซ่ึงเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั ประสบการณ์ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการ 
แต่ละคน และอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และมีคุณภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทั 

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการจากรายการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั 
จดทะเบียน เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ัดการ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัหรือน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไปแลว้แต่กรณี 

(5) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 
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ในปี 2559 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2559 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงิน 
ไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายละเอียด
การจ่ายจริงดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง1 

ต าแหน่ง 
จ านวน  
(คน) 

ค่าตอบแทน1, 2  
(บาทต่อคน) 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
ประธานกรรมการบริษทั 1 300,000.00 300,000.00 
ประธานกรรมการบริหาร 1 100,000.00 100,000.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 100,000.00 100,000.00 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 1 100,000.00 100,000.00 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 100,000.00 100,000.00 
กรรมการบริษทั 12 300,000.00 3,600,000.00 
กรรมการบริหาร3 4 40,000.00 160,000.00 
กรรมการตรวจสอบ 2 40,000.00 80,000.00 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 2 40,000.00 80,000.00 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 40,000.00 80,000.00 
รวม   4,700,000.00 

หมายเหตุ : 1 บริษทัก าหนดอตัราค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งน้ีตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 
 2 บริษทัจ่ายให้กบักรรมการบริษทัตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งในปี 2559 
 3  รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารปรากฏตามหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ-ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 

2. รางวลัประจ าปี 2558  

ต าแหน่ง จ านวน
(คน) 

รางวลัประจ าปี 
(บาทต่อคน)1 

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 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 200,000.00 200,000.00 
กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 5 200,000.00 950,000.00 
กรรมการบริษทั 2 200,000.00 400,000.00 

รวม 12  2,750,000.00 

หมายเหตุ :     - บริษทัจ่ายรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 
   1  บริษัทจ่ายให้กับทั้ งกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเต็มปีและกรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งระหว่างปี  
โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
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ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยยอ้นหลัง 
ตั้งแต่เร่ิมจ่ายค่าตอบแทน (ปี 2556-2559) มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียด/ปี 25591 2558 2557 2556 
ค่าตอบแทนกรรมการ2 4,700,000.00 4,607,410.96 4,445,000.00 4,700,000.00 
รางวลัประจ าปี3 - 2,750,000.00 2,650,000.00 - 

รวม4 4,700,000.00 7,357,410.96 7,095,000.00 4,700,000.00 

หมายเหตุ :  1 บริษทัจะพิจารณารางวลัประจ าปี 2559 ส าหรับกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 
2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปี 2556 – 2559 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทน 
ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

3 บริษัทพิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปีโดยอ้างอิงตามผลการด าเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับ 
 ผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัเร่ิมจ่ายรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 

4 บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจ าปีตามจ านวนกรรมการและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 เป็นเงินประจ าต าแหน่งในวงเงินรวม 
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 ตรีวศิวเวทย ์ 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 ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล

และบริหารความเส่ียง 
- - - 100,000.00 - 200,000.00 

 

 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - -  600,000.00 
ดร.วชิาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 
- - - - 100,000.00 200,000.00 

 

 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - -   
 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -   
 กรรมการบรรษทัภิบาล 

และบริหารความเส่ียง 
- - - 40,000.00 -  680,000.00 
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รายช่ือกรรมการ 
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นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์1 กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 150,000.00  
 กรรมการบริหาร  40,000.00 - - - - 490,00.00 
นายประเวศ อิงคดาภา กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 200,000.00  
 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - - -  
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 40,000.00 - 580,000.00 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 200,000.00  
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - - -  
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 40,000.00 - 580,000.00 

นายแวน ฮวง ดาว2 กรรมการบริษทั 75,000.00 - - - - - 75,000.00 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 250,819.67 - - - - - 250,819.67 
ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ กรรมการบริษทั 300,000.00 - - - - 200,000.00  
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - - - 540,000.00 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 300,000.00  - - - 200,000.00  
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - - -  
 กรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง 
- - - 40,000.00 - - 580,000.00 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ3 กรรมการบริษทั 225,000.00 - - - - 200,000.00 425,000.00 
นายอลัวนิ จี4 กรรมการบริษทั 49,180.33 - - - - 200,000.00 249,180.33 
รวม  3,600,000.00 260,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 2,750,000.00 7,450,000.00 

 หมายเหตุ : 1 นายชัยวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ได้รับอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 ให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปี 2558 ตามระยะเวลาท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง 

   2  นายแวน ฮวง ดาว ไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2559 ให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ซ่ึงบริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามระยะเวลาท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง 

   3  นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการระหวา่งปี 2559 ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 
  4  นายอลัวนิ จี ลาออกจากต าแหน่งกรรมการระหวา่งปี 2559 ซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 

                

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

  - ไม่มี – 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู ้บริหารของบริษัท 
ท่ีสมเหตุสมผลโดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารท าหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองและทบทวนความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของบริษทั โดยพิจารณาเทียบเคียง
กับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกลเ้คียงกัน เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการ และ
น า เสนอต่อ ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติส าห รับกรณีค่ าตอบแทน
กรรมการบริหาร ทั้งน้ี กรรมการบริหารมิได้รับค่าตอบแทนอ่ืนใดนอกเหนือจากเงิน
ประจ าต าแหน่งในฐานะกรรมการบริหาร ซ่ึงปรากฏรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ -ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้กบักรรมการบริหารและผูบ้ริหาร
ประจ าปี 2559  ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เงินเดือน โบนัส รวมเงิน
ทั้งส้ิน 37,852,610 บาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 บริษัทจัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานทุกคน และผู ้บริหารด้วย  
แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนกังานและผูบ้ริหารจ่ายเงินสะสมในสดัส่วนร้อยละ 
5 ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นเดียวกนัเขา้เป็นกองทุน 
โดยในปี 2559 บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารทั้ง 6 คน เป็น
เงินทั้งส้ิน 1,018,778 บาท  

 8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ในปี 2559 บริษทัมีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทั้ งส้ิน 4 บริษทั ได้แก่ บริษทั เซาท์อีสท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (NN2) บริษทั บางปะอิน โคเจน 
เนอเรชั่น จ ากัด (BIC) และ บริษทั บางเขนชัย จ ากัด (BKC) โดยบริษัทได้จัดส่งบุคลากร 
เขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารเพื่อท าหน้าท่ีในการควบคุมดูแล บริหารโครงการไฟฟ้า ตลอดจน
รายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานให้กับบริษัททราบผ่านการท าสัญญารับจ้าง
บริหารงาน (Management Service Agreement) ตามความเหมาะสม เพ่ือให้บริษทัมัน่ใจไดว้่า
สามารถควบคุมดูแลบริษัทย่อยต่างๆ ท่ีบริษัทเข้าถือหุ้นได้เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึง 
ของบริษัทอย่างแท้จริง โดยพนักงานดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท ซ่ึงมี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทั ดงัน้ี 
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 1. บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ากดั  

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทั SEAN ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ดว้ย 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั SEAN จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการบริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการบริหารของ NN2 เพียงต าแหน่งเดียว 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี – 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร SEAN ประจ าปี 2559 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและค่าตอบแทนของผู ้บริหาร รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
6,888,523 บาท  ทั้งน้ี กรรมการบริหาร SEAN จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็น
เงินประจ าต าแหน่งในฐานะกรรมการบริหารของ NN2  

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

SEAN จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานทุกคน และผูบ้ริหาร
ดว้ย แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในสดัส่วน
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 
เช่นเดียวกนัเขา้เป็นกองทุน โดยในปี 2559 บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารทั้ง 2 คน เป็นเงินทั้งส้ิน 224,426.16 บาท 

 2. บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั  

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2559 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2559 เป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
ในวงเงินรวมไม่เกิน 12,420,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง ปี 2559 

รา
งว
ลัป

ระ
จ า
ปี 

25
58

 

รวม 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

ษทั
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร 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 ์ชยตุสาหกิจ 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 
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00  
 กรรมการบริหาร - 120,000.00 200,000.00 1,020,000.00 
นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง 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 
นายบนุสะลอง สุดทิดาลา กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00 700,000.00 
นายสมนึก จินดาทรัพย ์ กรรมการบริษทั 300,000.00 - 400,000.00  
 กรรมการบริหาร - 120,000.00 200,000.00 1,020,000.00 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์1 กรรมการบริษทั 250,549.45 - -  

 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 

- 100,219.78 - 350,769.23 

นายอลัวิน จี1 กรรมการบริษทั 49,450.55 - 400,000.00  

 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 

- 19,780.22 200,000.00 
 

669,230.77 

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

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 
 1  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แทน นายอลัวิน จี ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 ซ่ึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง  

  

  (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี – 
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(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั ประจ าปี 2559 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
มีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท NN2 ข้างต้น  
ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร NN2 ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
ผูบ้ริหารจ านวน 4 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15,631,710.60 บาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ดงันั้น NN2 จึงมิไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
พนกังานและผูบ้ริหารของ NN2  

 3. บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั  

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2559 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2559  เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,320,000 บาท 

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 
 1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ

ประธานกรรมการ แทน นายณรงค ์แสงสุริยะ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง ซ่ึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 
 2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายสมรชัย คุณรักษ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายวุฒิกร สติฐิต 

ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง  

ปี 2559 
รางวลัประจ าปี 

ปี 2558 
รวม 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์1 ประธานกรรมการบริษทั 330,000.00 - 330,000.00 
นายค าผุย จีราระร่ืนศกัด์ิ กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 240,000.00 - 240,000.00 
นายสมรชยั คุณรักษ์2 กรรมการบริษทั 240,000.00  240,000.00 
นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ 240,000.00 - 240,000.00 
นายณรงค ์แสงสุริยะ1 ประธานกรรมการบริษทั 30,000.00  30,000.00 

รวม 1,320,000.00  1,320,000.00 

หน่วย : บาท 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 101 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี – 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

เน่ืองจาก BIC ไม่มีกรรมการบริหาร ดงันั้น ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั  
ประจ าปี 2559 คือ ค่าตอบแทนเฉพาะผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย เงินเดือน 
โบนัส ซ่ึง BIC มีผูบ้ริหารทั้งส้ิน 6 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งส้ิน 
14,687,524.92 บาท  

(2)  ค่าตอบแทนอ่ืน 

BIC จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานทุกคน ซ่ึงรวมถึง
ผูบ้ริหารดว้ย โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
และ BIC จ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน  
โดยในปี 2559 บริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร
ทั้ง 6 คน เป็นเงินทั้งส้ิน 545,436.50 บาท 

 4. บริษัท บางเขนชัย จ ากดั  

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2559  เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 300,000 บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง  

ปี 2559 
รางวลัประจ าปี 

ปี 2558 
รวม 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการบริษทั 60,000.00 - 60,000.00 
นางประทุมขวญั สริตานนท์1 กรรมการบริษทั 40,983.61  40,983.61 
นายวรท ศกัด์ิสุจริต1 กรรมการบริษทั 40,983.61 - 40,983.61 
นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง2 กรรมการบริษทั 17,868.85 - 17,868.85 
นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ 60,000.00 - 60,000.00 
นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา1 กรรมการบริษทั 9,836.07 - 9,836.07 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการบริษทั 40,000.00 - 40,000.00 
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั1 กรรมการบริษทั 9,672.13 - 9,672.13 

รวม 279,344.26 - 279,344.26 

หน่วย : บาท 
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หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
 1    ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางประทุมขวญั สริตานนท ์และ นายวรท ศกัด์ิสุจริต เขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการ แทน นายวิบูลย ์มงคลปิยะธนา และ นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ท่ีลาออกจากต าแหน่ง ซ่ึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาท่ีด ารง
ต าแหน่ง 

 2  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน  
ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ท่ีลาออกจากต าแหน่ง ซ่ึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี – 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

เน่ืองจาก BKC ไม่มีกรรมการบริหาร ดงันั้น ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั 
ประจ าปี 2558 คือ ค่าตอบแทนเฉพาะผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน 
โบนสั โดย BKC มีผูบ้ริหารทั้งส้ิน 2 คน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งส้ิน 
748,680 บาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 เน่ืองจาก BKC เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 
ดงันั้น ผูบ้ริหารของ BKC เป็นบุคลากรท่ีบริษทัส่งไปปฏิบติัหนา้ท่ี และ 
BKC มิไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยบุคลากรดงักล่าวจะรับสิทธิ
ประโยชน์ตามกองทุนส ารองเล้ียงชีพจากบริษทั  
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีพนักงานทั้งหมด 229 คน ซ่ึงในจ านวน
ดงักล่าวเป็นพนักงานท่ีปฏิบติังานให้กบับริษทั และบริษทัย่อย รวมถึงพนักงานของบริษทัท่ี
ปฏิบติังานใหก้บับริษทัยอ่ยผา่นสญัญารับจา้งบริหารงานระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย  

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จ านวนทั้ ง ส้ิน 
209,921,529.93 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  
(1) เงินเดือนท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน   
(2) เงินโบนสัท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการด าเนินงานของบริษทั  
(3) เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 ของ

เงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานแต่ละคน 

บริษทั จ านวนบุคลากร1 ค่าตอบแทน2 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 72 102,162,276.33 
บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 8 9,505,528.78 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 75 46,412,485.41 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 73 51,092,559.41 
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั3 1 748,680.00 
รวม 229 209,921,529.93 

หมายเหตุ : 1  รวมบุคลากรตั้งแต่ระดบัต ่ากวา่ผูบ้ริหารลงไป โดยจ านวนบุคลากรระดบัผูบ้ริหารเป็นไปตามรายละเอียดขอ้โครงสร้างการจดัการ-ผูบ้ริหาร 
  2  รวมค่าตอบแทนบุคลากรตั้งแต่ระดบัต ่ากว่าผูบ้ริหารลงไป โดยค่าตอบแทนบุคลากรระดบัผูบ้ริหารเป็นไปตามรายละเอียดขอ้โครงสร้าง
การจดัการ-ค่าตอบแทนกรรมการ 

  3  บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ท าสัญญาจา้ง บริษทั เอ็นซิส จ ากดั เพื่อเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

8.5.2 การบริหารจดัการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารจดัการดา้นทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้บริษัทมีกลไกการควบคุมและก าหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อย 
แต่ละบริษทัอย่างใกลชิ้ดเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ตลอดจนสามารถบริหารจดัการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีไดค้รอบคลุมงานของทั้งบริษทัและ
บริษทัยอ่ยทุกบริษทั โดยในปี 2559 มีการโอนยา้ยพนกังานบางส่วนจากบริษทัยอ่ยบางบริษทัเขา้
สังกัดเป็นพนักงานของบริษัท เพ่ือความเหมาะสมและเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการปรับ
โครงสร้างการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มี 
การเปล่ียนแปลงจ านวนบุคลากรอยา่งมีนยัส าคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญั 
แต่อยา่งใดตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาตั้งแต่จดัตั้งบริษทั 
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 8.5.3 นโยบายการพฒันาบุคลากร  

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยเล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาขีดความสามารถ 
และศกัยภาพของพนกังานทั้งในส่วนงานปฏิบติัการของโรงไฟฟ้าต่างๆ และส่วนงานสนบัสนุน 
ซ่ึงพนกังานทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขบัเคล่ือนบริษทัใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีฝ่ายบริหาร
ก าหนดไว ้อีกทั้งตระหนกัวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะพฒันาและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนตอ้งเร่ิมจาก
บุคลากรท่ีมีความพร้อมทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยกุต์ใช ้
ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ละเลยการพฒันาดา้นจริยธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ
ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสังคม เพื่อให้พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นหน่วยศกัยภาพ
หน่ึงท่ีจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อไป ภายใตก้ารผลกัดนัและส่งเสริมจาก 
ฝ่ายบริหาร ซ่ึงบริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 

(1) การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีมีประโยชน์ 
ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานจากหน่วยงานผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
ทั้งหลกัสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลกัสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากร
บุคคลจะคดัเลือกและน าเสนอหลกัสูตรท่ีมีประโยชน์ผ่านผูบ้ริหารแต่ละสายงาน อีกทั้ง
เปิดโอกาสใหพ้นกังานน าเสนอหลกัสูตรท่ีสนใจเพื่อรับการพิจารณา และการสนบัสนุน
โดยบริษทั ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดวงเงินส าหรับการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร
ต่างๆ ให้กบัพนกังานเป็นรายปีตามระดบัต าแหน่ง ซ่ึงปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยได้
สนับสนุนพนักงานเขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ส าหรับหลกัสูตร
ต่างประเทศ หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู ้พิจารณาความเหมาะสมและน าเสนอ 
ความจ าเป็นเพ่ือพิจารณาจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทได้ส่ง
พนกังานเขา้รับการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้  

 ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยอยู่ในระหว่างการพิจารณาก าหนดให้การเขา้รับการอบรม 
เพ่ือพฒันาศักยภาพในการปฏิบัติงานเป็นหน่ึงในตัวช้ีวดัผลงาน ซ่ึงจะใช้ประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจ าปี ซ่ึงเช่ือมัน่ว่าจะสามารถส่งเสริม 
ให้พนักงานเขา้ร่วมการอบรม และมีการพฒันาขีดความสามารถและศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 105 

(2) โอกาสการกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

บริษทัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาปรับโครงสร้างการจดัการให้มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลกัประกันให้กับพนักงาน 
ถึงล าดบัขั้นความเจริญกา้วหน้าของต าแหน่งหน้าท่ีในสายงานแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริม
พนักงานท่ีมีความสามารถและศักยภาพสูงท่ีอาจพฒันาข้ึนสู่ระดับผูบ้ริหาร อีกทั้ งอยู่
ระหว่างการจดัท าระบบการประเมินการปฏิบติังานโดยใชต้วัช้ีวดัผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ซ่ึงจะใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของทั้งบริษทั
และบริษทัยอ่ยอยา่งเป็นรูปธรรม ประกอบกบัการประเมินปัจจยัดา้นความสามารถและ
พฤติกรรมการท างานของพนกังาน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยมุ่งหวงัให้สามารถพฒันาบุคลากรของบริษทัเป็นคนดีท่ีมี
ความสามารถ นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงาน 
ในบริษทัหน่ึงสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานขา้มบริษทัได ้ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึง
ในการสร้างความมัน่ใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพใหก้บัพนกังาน 

(3) การก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษทัเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง เพื่อให้บริษทัและบริษทัย่อย
สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีศกัยภาพเขา้ทดแทนพนกังาน
ท่ีลาออกหรือเกษียณอายไุดท้นัที บริษทัมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายใน
องคก์ร เพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมคัรจากภายนอก 
ซ่ึงบริษัทได้ก าหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPI) 
ประกอบการพิจารณาดา้นความสามารถ และพฤติกรรมการท างานของพนกังานเป็นหน่ึง
ในปัจจยัคดัเลือกบุคลากรข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร และบรรจุในแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

(4) สภาพความปลอดภยัในการท างาน 

บริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าได้ด าเนินการพฒันาระบบ 
การบริหารจดัการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้โครงการไฟฟ้า
ต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และมีสภาพแวดลอ้ม 
การท างานท่ีมีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวสัดิภาพพนักงานผูป้ฏิบัติงาน 
ในแต่ละโครงการ ซ่ึงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนลว้นได้ผ่านการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ  

-  โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 ของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก บริษทั เอ เจ เอ รีจิสตร้าส์ จ ากดั ซ่ึงใบรับรอง
ดงักล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 
น ้ างึม 2 ภายใตข้อบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro 
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Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยท่ีผา่นการรับรอง ISO 9001 : 2008 

- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการท่ี 1 ของ บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ ากดั ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  ISO 14001 : 2004 
และ ISO 18001 : 2007 จาก บริษทั บูโร เวอรีทิส เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซ่ึงใบรับรองดงักล่าวเป็นการมอบให้แก่ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า 
(Electricity and Stream Supply) 

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ของ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

(5) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัให้ความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกขั้นตอนการปฏิบติังาน  
โดยบริษทัไดบ้รรจุแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ขั้นตอนการด าเนินการ
ต่างๆ ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบาย 
การควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน (Control Policy)  
อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ขอ้มูลภายใน นโยบายการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตลอดจนแนวทางการพิจารณา
เข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทต่างๆ รวมถึงได้ก าหนดเก่ียวกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือความโปร่งใส
และตรวจสอบได ้

(6) สวสัดิการพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานทั้งท่ีเป็นพนกังานประจ าและลูกจา้ง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยดูแล 
ให้มีการบังคบัใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาให้สวสัดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้ ง 
จัดให้มีการทบทวนปรับเพ่ิมสวสัดิการตามความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
และสงัคมตามความเหมาะสม ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัไม่ปรากฏขอ้พิพาทแรงงานท่ีมีนยัส าคญั 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยส าคญัในการส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวม 
ของบริษทัในฐานะท่ีเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดย้ดึถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดยก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย)์ 
ระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ตลอดจนให้มีความสอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการส าหรับบริษทัจดทะเบียนตาม
หลกัเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อให้บริษทัมีการเติบโตตาม
วสิยัทศัน์และพนัธกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ดว้ยตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการบริษทั
จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้
เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัได้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมและเป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการปรับเปล่ียน
อย่างสม ่ าเสมอ อีกทั้ งได้เปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท 
ด้วยประสงค์ท่ีจะส่ือสารเจตนารมณ์การด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
ไปยงัสาธารณะ รวมถึงได้มีการส่ือสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการดังกล่าวจากกรรมการไปยงั
ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบั เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองคก์รถึงสาระส าคญัของนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ียึดถือปฏิบัติ อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มของผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ทุกภาคส่วน 

ทั้งน้ี นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมเร่ืองท่ีส าคญัตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัและความเท่าเทียมกนัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้นทุกราย 
ทั้งผูถื้อหุน้รายยอ่ยและนกัลงทุนสถาบนั โดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการท่ีจะไดรั้บ
ส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการ
เขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
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ผูส้อบบญัชี และมีสิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล 
การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็น 
การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ในประเด็นหลกั ดงัน้ี 

(1) การเขา้ถึงขอ้มูลการประชุมผูถื้อหุน้และสารสนเทศของบริษทั 

- บริษทัไดแ้จง้ก าหนดการประชุมผูถื้อหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดงักล่าว
รวมถึงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถา้มี)
ล่วงหนา้ผา่นระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัทนัทีภายหลงัจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติ 

-  บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถื้อหุ้น 
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั หรือ 14 วนั (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญ
ประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมท่ีชัดเจน เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หนงัสือมอบฉันทะ
ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระเพ่ือให ้
ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได ้รวมทั้งแผนท่ีแสดง
การประชุม รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท  
และบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
ซ่ึงรวมถึงขอ้ซกัถามสอบถามท่ีเป็นประโยชน์จากผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนันบัจาก
วนัประชุมแลว้เสร็จ และน าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวให้กบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด พร้อมเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมดงักล่าว
บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับรู้ให้กับผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
สะดวก ทัว่ถึง และโปร่งใส อีกทั้งไดบ้นัทึกบรรยากาศการประชุมผูถื้อหุ้นบน 
เวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบขอ้มูลและ
บรรยากาศการประชุมผูถื้อหุน้ทุกปีอยา่งเท่าเทียมกนั  

-  บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารเข้าร่วมการประชุม 
ผูถื้อหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
เพ่ือร่วมช้ีแจงหรือตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม และเปิดโอกาสให้ 
ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงบริษทัให้ความส าคญักบัทุกขอ้เสนอแนะ 
และนอ้มรับเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการตามสมควรต่อไป 

- บริษัทจัดท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี  
(แบบ 56-2) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลของผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างทั่วถึง โดยได้น าส่งแบบ 56-1 ให้กับ
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ส านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคมของแต่ละปี และ
น าส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนครบก าหนดภายใน  
120 วนันับแต่ส้ินสุดรอบบัญชี โดยส่งให้กับผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจ าปีบนเวบ็ไซต์ของบริษทั
รวมถึงเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลผลการด าเนินงาน
ของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที บริษทัไดน้ าส่งในรูปแบบรูปเล่มส าหรับ 
ผูถื้อหุน้ท่ีแจง้ความประสงครั์บรายงานประจ าปีท่ีเป็นรูปเล่มดว้ย  

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัก าหนดสถานท่ีจัดประชุมท่ีส านักงานใหญ่ของบริษัท ซ่ึงตั้ งอยู่ในบริเวณท่ีมี 
การคมนาคมสะดวก และสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง  
และจัดให้มีการรับรองผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีประชุม อีกทั้ ง ไดน้ าระบบการลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ท่ีมีการประมวลผลทนัทีท่ีจบวาระการประชุม ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวก
และผลคะแนนท่ีรวบรวมได้มีความแม่นย  าและตรวจสอบได ้พร้อมจัดให้มีท่ีปรึกษา
กฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการนบัคะแนน และตวัแทนผูถื้อหุ้น เพื่อเป็น
พยานในการนบัคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจง้สัดส่วน
คะแนนท่ีจะตอ้งไดรั้บเพ่ือใหว้าระดงักล่าวผา่นการอนุมติั รวมถึงคะแนนจริงท่ีวาระนั้นๆ 
ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม อีกทั้ ง 
เปิดโอกาสให้มีการซักถามขอ้สงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น 
เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวก และมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง  
เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในระบบการนบัคะแนนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
การประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

บริษทัแจง้ใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
อิสระผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์และบนเวบ็ไซต์ของบริษทั เป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 3 เดือนก่อนส้ินปี 2559 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

นอกจากน้ี บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามผลการด าเนินงาน ข้อสงสัย
ร้องเรียน หรือขอรับเอกสารต่างๆ โดยตรงกบับริษทัไดต้ลอดทั้งปีผ่านอีเมลลข์องบริษทั
ท่ี ir@ckpower.co.th ดว้ย  
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 9.1.2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบัติและคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม      
ทั้ งผู ้ถือหุ้น ท่ี เป็นคนไทยหรือผู ้ถือหุ้นต่างชาติ  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู ้ถือหุ้นรายย่อย 
ผา่นการด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การใหข้อ้มูลประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุน้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในช่วง
ไตรมาสสุดทา้ยของปี โดยการด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบับงัคบับริษทั
และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะมีการแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน 
ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไดน้ าส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนและ
เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บริษทั และการเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน 
มีการกล่าวแจง้ต่อผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย อีกทั้งบริษทั 
จดัใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาตามล าดบัวาระการประชุมตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญ
ประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถว้น พร้อมแสดงขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจง้ให ้
ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา
ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

(2) การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้และการบริหารงาน 

ปรากฏรายละเอียดในขอ้สิทธิของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้น 
และการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

(3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  
(Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และ
ลูกจา้ง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้ง
กับข้อมูล รวมทั้ งได้ก าหนดบทลงโทษเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือ 
น าขอ้มูลของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการการก ากบัดูแล
กิจการ เก่ียวกบัการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท เก่ียวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน 
การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษทัจะมี
หนงัสือแจง้งดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อนวนัอนุมติังบการเงินไม่นอ้ยกวา่ 
1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่น้อยกว่า 1 วนั ในแต่ละไตรมาส เพ่ือแจง้ 
ให้กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดงักล่าว เพ่ือเป็น 
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การปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การป้องกันการน าขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้ งน้ี บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการ 
ถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง
และคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกไตรมาสดว้ย 

(4) การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

-  การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
โดยให้เปิดเผยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในนิติบุคคลอ่ืน  
ทั้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีรายงาน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ
และผูบ้ริหารดงักล่าว เพ่ือให้กรรมการมีขอ้มูลในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท า
รายการต่างๆ ของบริษทั และบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว 

- การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
หรือมีส่วนไดเ้สียกบัวาระการประชุมเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพ่ือน าเสนอขอ้มูลเท่านั้ น ทั้ งน้ี  
การพิจารณาการมีส่วนได้เ สียหรือเป็นบุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันพิจารณาจาก 
แบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ประกอบกับข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการตาม 
หลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งแทจ้ริง                     

(5) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปและ
ค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง 

เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไปไม่มีการจ ากดัมูลค่าการเขา้ท ารายการ เพ่ือให้การท ารายการดงักล่าวท่ีแมมี้
มูลค่าสูงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยถูกตอ้ง 
ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการให้ฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ ฝ่ายบริหาร (แลว้แต่กรณี) มีอ านาจพิจารณา
อนุมติัเขา้ท ารายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปได ้เพ่ือเป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี กลต.จ.(ว) 38/2551 
ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 เร่ือง ค าแนะน าในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
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- รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืนๆ 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองเพ่ือเสนอ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่าวเข้าสู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเขา้
ท ารายการดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมติัหรือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป แลว้แต่กรณี โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์เร่ืองขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เ ร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ทั้ งน้ี กรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษทัท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือ 
มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัในวาระ 
ท่ีมีการพิจารณาดงักล่าว โดยบริษทัจะเปิดเผยการเขา้ท ารายการตามหลกัเกณฑ์
ประกาศทั้งสองฉบบัดงักล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี
ของบริษทั 

9.1.3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้ งภายในองค์กร ซ่ึงได้แก่ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ เจา้หน้ี
สถาบันการเงินผูใ้ห้กู้ ชุมชนใกลเ้คียงโครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติอย่าง 
เป็นธรรมต่อผูเ้ ก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนต่อกรรมการ  
หรือเลขานุการบริษทัโดยตรงผ่านทางอีเมลลข์องทั้งสองช่องทางท่ีบริษทัเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัและแบบแสดงรายการขอ้มูลโดยบริษทัมีการดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

1. การดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผูถื้อหุน้ 

บริษทัตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างผลก าไร 
ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ 
ผู ้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับหน้าท่ีในฐานะหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีจะต้องด าเนินธุรกิจ 
ดว้ยส านึกรับผิดชอบเพ่ือเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตท่ีย ัง่ยืน บริษทัจึงก าหนดโครงสร้าง
การบริหารจดัการท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
โปร่งใสและเช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุน้เพื่อใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนในบริษทั ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบ 
การด าเนินงานของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ ไดต้ลอดเวลา 
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พนกังาน  
บริษทัตระหนกัถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษทั ซ่ึงเป็นกลจกัรส าคญัหน่ึง 
ในการขบัเคล่ือนองคก์รใหส้ามารถพฒันาและด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยืนได ้
ในอนาคต บริษทัจึงมุ่งเน้นในการพฒันาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะ 
ด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเ น่ือง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน ณ สถานท่ีปฏิบติังาน ทั้งในส านกังานใหญ่
และบริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การสรรหาและการวา่จา้ง 
บริษทัใชร้ะบบสรรหาบุคลากรท่ีเป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหา
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งให้มากท่ีสุด พร้อมการปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีขององค์กรผ่านการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองในช่องทางต่างๆ 
โดยปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างการบริหารจดัการร่วมกบับริษทั
ท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(2) โครงสร้างและการประเมินผล 
แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว  
แต่เน่ืองดว้ยธุรกิจท่ีบริษทัเขา้ลงทุนทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ส่งผลให้
บริษทัมีการขยายขอบเขตการด าเนินงานอยา่งมากในช่วงท่ีผ่านมา เพ่ือให้บริษทั 
มีโครงสร้างและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐาน และสามารถก าหนดโครงสร้าง
ดา้นบุคลากรและต าแหน่งงานของบริษทัและในแต่ละบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งชดัเจน 
ตลอดจนการแต่งตั้ ง โยกยา้ย ให้บ าเหน็จรางวลัมีความโปร่งใสเหมาะสมแก่
พนกังานตามศกัยภาพการท างาน และพิจารณาจากผลการปฏิบติังานโดยรวมของ
พนักงานแต่ละคน โดยปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้าง
องค์กรเพ่ือก าหนดต าแหน่งและจัดสรรงานในความรับผิดชอบ ตลอดจน
ออกแบบจดัท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ 
(Key Performance Indicator : KPI) เพื่อให้หลกัเกณฑก์ารพิจารณาประเมินผล 
มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถอธิบายท่ีมาและเหตุผลการประเมิน
พนกังานแต่ละคนได ้ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่วา่ระบบการวดัผลท่ีมีความชดัเจนจะเป็น
แรงผลกัดนัให้เกิดแรงจูงใจให้กบัพนกังานพฒันาตนเองในการปฏิบติังาน และ
สร้างความมัน่ใจถึงความกา้วหนา้ในสายอาชีพของพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
บริษทัก าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนกังานทุกระดบัอยา่งเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานของพนกังานควบคู่กบัผลการด าเนินงานของ
บริษทั โดยพิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราเฉล่ียผลตอบแทนพนกังานในธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ประกอบกับความรู้ความสามารถและผลงานในปี 
ท่ีผา่นมาของพนกังานแต่ละคน นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนดสวสัดิการช่วยเหลือ
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พนักงานดา้นต่างๆ เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และ
ตรวจสุขภาพประจ าปีในสถาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน เป็นตน้ 

(4) การจดัอบรมพฒันาทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานควบคู่กบัจริยธรรม 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรโดยจดัใหพ้นกังานทุกระดบั
เขา้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัทั้งหลกัสูตรพฒันาดา้นเทคนิค
วิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจ และหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังาน นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้พนักงานน าเสนอหลกัสูตร 
ท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์เพ่ือรับการพิจารณาอนุมติัจัดส่งพนักงานเขา้ร่วม
อบรมตามอตัรางบประมาณการฝึกอบรมประจ าปีของพนักงาน รวมถึงบริษทั
ยงัให้ความส าคญักับการสร้างส่ิงแวดลอ้งและวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้
พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษทัร่วมกนั เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั และมีความเคารพผูอ้าวโุส และสิทธิของซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนปลูกฝัง
แนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซ่ึงจะสามารถสร้างความผูกพนัและ 
น ้าหน่ึงใจเดียวกนัของพนกังานทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(5) สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขอนามยัในการท างาน 
บริษทัค านึงถึงคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทั
และบริษทัย่อย ตลอดจนผูม้าติดต่อ โดยบริษทัได้มีการก าหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการท างาน รวมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเ พ่ือ
ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการท างาน
และส่ิงแวดลอ้มในการท างานอย่างสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ์ ISO เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภยั นอกจากน้ี บริษทัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบัพนกังาน
ของทั้งบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับพนักงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานและ
พ้ืนท่ีโครงการทุกปี อีกทั้ งก าหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพก่อน
ปฏิบติังานดว้ย เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่พนกังานจะมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์และ
พร้อมปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีจะรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ีบริษทัยึดมัน่
ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และเคารพในความเป็นส่วนตวัของ
พนักงาน ไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวติัรักษาพยาบาล ประวัติ
ครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูล 
ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย ซ่ึงจะท าให้
พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวท่ีให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับ 
ความยนิยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานของพนกังานเองเท่านั้น  

(6) การปฏิบติัตามระเบียบและหลกัเกณฑ ์
บริษทัมุ่งเน้นให้พนักงานบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ทาง
กฎหมายและระเบียบปฏิบติัของบริษทัหรือบริษทัย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศ
และเปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy) 
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เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็นมาตรฐานความมุ่งหวงัในการปฏิบัติงานและ 
การประพฤติตนของพนักงาน เพื่อให้พนักงานรับทราบและน้อมน าไปปฏิบัติ 
พร้อมมีการก าชับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับละเว ้น 
การกระท าท่ีสุ่มเส่ียงหรือเขา้ข่ายท่ีจะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิด
ทางแพ่ง ตลอดจนป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้ งโดย
เจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใชแ้นวทางการด าเนินงานและปฏิบติั
หน้าท่ีโดยสุจริตไม่เก่ียวขอ้งต่อการทุจริตในหน้าท่ีการงาน นอกจากน้ีบริษทัได้
ก าหนดแนวทางการลงโทษกรณีท่ีพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระท าผิด  เร่ิมจาก 
การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกังาน และเชิญออกจากงาน 

เจา้หน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้
บริษทัให้ความส าคญัต่อความน่าเช่ือถือดา้นการเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญากูเ้งิน 
อยา่งเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจดัการดา้นการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ให้มีความชดัเจน และเป็นไปตามวตัถุประสงค์การใชเ้งินท่ีไดแ้จง้ไวต้่อเจา้หน้ี/สถาบนั
การเงินผูใ้หกู้ ้ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการด าเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อยา่ง
โปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจา้หน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้โดยท่ีผา่นมา
บริษทัและบริษทัยอ่ยช าระหน้ีตรงตามก าหนดเวลา และไม่มีการช าระหน้ีล่าชา้หรือผิด
นดัช าระหน้ี ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผนัการช าระหน้ีแต่อยา่งใด ซ่ึงสามารถ
สร้างความมัน่ใจให้กับสถาบันการเงินผูใ้ห้กู้ท่ีให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ
บริษทัถึงเสถียรภาพดา้นการเงินของบริษทัและบริษทัในเครือ 

คู่แข่งทางการคา้ 
บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเสมอภาคและโปร่งใส โดยด าเนินธุรกิจอยู่
บนพ้ืนฐานความถูกตอ้งตามกฎหมายและภายใตห้ลกัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
รวมถึงรักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริต
ใดๆ เพ่ือท าลายคู่แข่งขนัทางการคา้ 

คู่คา้ 
เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า พลงัแสงอาทิตย ์และระบบโคเจนเนอเรชัน่ ดงันั้น  
ลูกคา้โดยตรงของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ผูรั้บซ้ือไฟฟ้า โดยมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท บริษัทจึงเล็งเห็น  
ถึงประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าท่ีนอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้แลว้ยงัส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกดว้ย 
ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซียนท่ีมีการด าเนินงานอนัมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงมอบนโยบายและด าเนินการ
ตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีเขา้ลงทุนอยา่งต่อเน่ืองทุกเดือน  
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เพื่อควบคุมให้มีผลการด าเนินงานท่ีดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กบัทั้ง กฟผ. และ กฟภ. ได้
เต็มประสิทธิภาพ สม ่าเสมอและเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และมีผลประเมินความพึง
พอใจของผูรั้บซ้ือไฟฟ้าในระดับท่ีดีอย่างต่อเน่ือง โดย ณ ปัจจุบันบริษทัย่อยทุกบริษทั 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ทุกโครงการแลว้อีกทั้งตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบาย
ปรับสมดุลดา้นพลงังานของภาครัฐ ท่ีจะลดใชไ้ฟฟ้าท่ีผลิตจากเช้ือเพลิงส้ินเปลือง  และ
ส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนทดแทนมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองถึงความมัน่คง 
ดา้นพลงังานของชุมชน สงัคม และประเทศ ใหมี้ความยัง่ยนืสืบต่อไป 

ชุมชนและสงัคม 
บริษัทส านึกในบุญคุณของประเทศ และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึง 
ขององคก์รภาคธุรกิจไทย และเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ย
ส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาองค์กรย ัง่ยืนควบคู่ไปกับ 
การพฒันาประเทศ บริษทัจึงก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลาย 
เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งดา้นพลงังานให้กบัประเทศ และมุ่งเนน้โครงการไฟฟ้าท่ีมี
รูปแบบโครงการท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็ม ท่ี 
เพ่ือประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัประเทศ ดว้ยมุ่งหวงัเป็นกลจกัรหน่ึงท่ีจะเป็น 
แรงขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ร่วมกบัทุกภาคส่วนต่อไป  
นอกจากการค านึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมได้รับผ่านการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว  
บริษทัยงัค านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงการไฟฟ้าต่างๆท่ีบริษัท 
เขา้ลงทุน เพ่ือให้เกิดการพฒันาของชุมชนใกลเ้คียง และปลูกฝังส านึกการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสงัคมและจิตสาธารณะ 

2. การด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั จึงได้
จดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน(whistleblower) ถึงการไม่ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ หรือการกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่อง 
ของระบบควบคุมภายในทั้ งจากพนักงานและมีผู ้ส่วนได้เสียอ่ืน รวมทั้ งมีกลไก 
ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน
ใหส้ามารถแจง้ขอ้มูลดงักล่าวถึงระดบัผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงผูท่ี้พบเห็น
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามหรือขอ้ร้องเรียน 
ไปยัง เลขานุการบริษัท ท่ี  compliance@ckpower.co.th กรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ท่ี  directors@ckpower.co.th หรือท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ ท่ี 
ir@ckpower.co.th โดยบริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครอง นโยบายเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียน
เป็นความลบั และการจ ากดักลุ่มผูรั้บทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น 
เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความรู้สึกปลอดภยัใหแ้ก่ผูร้้องเรียน ซ่ึงบุคคลผูแ้จง้เบาะแสหรือ
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ขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือไม่ประสงค์ออกนาม และเม่ือเห็นเป็นการ
สมควรบริษทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองพิเศษหากเกิดกรณีท่ีมีแนวโนม้และสามารถ
คาดหมายไดว้า่อาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภยั และผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน
จะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัหรือ
บุคคลผูก่้อความเสียหายภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตรูปแบบต่างๆ ในนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ (CG Policy) ซ่ึงมีรายละเอียดในหวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 3. การเคารพสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ 
จากบริษัทและบริษัทย่อยโดยค านึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมือง 
โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษทัและบริษทัย่อยได้ก าหนด
แนวทางในการจดัจา้งแรงงานทั้งพนักงานประจ าและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การว่าจา้งแรงงาน และหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานท่ี
ท างานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามยัท่ีเหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งปฏิบัติต่อผูอ่ื้นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพ 
ในเกียรติและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสาร 
เสนอแนะ และร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท างาน เพื่อให้เกิดบุคลากรของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์รให้กบัพนกังานทุกคนของบริษทัและบริษทัยอ่ย และก่อให้เกิดการตระหนกัถึง
พนัธะหนา้ท่ีท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์ร ตลอดจนสร้างความเขา้ใจและสัมพนัธ์
อนัดีในการท างานร่วมกนั โดยในขณะเดียวกนับริษทัไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสารเพื่อแจง้
เบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษทักบับุคคลภายนอก เพ่ือรับทราบปัญหา ผลกระทบ 
หรือขอ้ควรปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันาการบริหารจัดการและก ากบัดูแลให้กับบริษทัและบริษทัย่อย 
ทั้ งน้ี  ท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด 

 4. การเคารพสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษทัก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีสะทอ้นถึงการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ห้ามมิให้บุคลากรของบริษทัน าผลงานหรือ
ขอ้มูลอนัมีลิขสิทธ์ิมาใชป้ระโยชน์ หรือกระท าการใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการสุ่มเส่ียงต่อ
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิโดยเด็ดขาด โดยก าหนดใหโ้ปรแกรมท่ีติดตั้ง
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัเพ่ือปฏิบติังานตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมายเท่านั้น 
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 5. การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 

ด้วยพนัธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คง พร้อมให้ความส าคญัในอนัท่ีจะสร้าง
ประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ บริษทัยงัตระหนกัถึงความส าคญัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูกจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดลอ้มให้พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนควบคุมให้โครงการ
ไฟฟ้าของบริษทัทั้งท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑข์องมาตรฐาน 
ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุล และการเติบโต 
ของชุมชนควบคู่ไปกบัการคงอยูข่องสภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าของบริษทักว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน
ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าและโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ทั้ งน้ี บริษทัยงัมุ่งท่ีจะ 
พฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนประเภทต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 
บริษทัไดเ้ขา้ปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์ให้กบัศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั (ศศช.) บา้นปู่ค านอ้ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ
ติดตั้งระบบกังหันน ้ าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เพ่ือใช้ในช่วงฤดูฝนส าหรับนักเรียนและ
ชาวบา้นในหมู่บา้นแม่ปะกลาง อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  
ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามรอบระยะเวลา และขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจน
ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 

1. ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัมีการเปิดเผยผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ และตามเหตุการณ์ส าคญั 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีการเปิดเผย
ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.ckpower.co.th ซ่ึงจะมีการปรับปรุงขอ้มูลให้มีความเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ และมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงขอ้มูลให้ดียิ่งข้ึน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ 
ผูถื้อหุ้นสามารถคน้หาขอ้มูลของบริษทัท่ีตอ้งการได้อย่างทัว่ถึงและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลส าคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย  

-   ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย ประวติัความเป็นมา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
นโยบายและกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุน โครงสร้างการ
จดัการ คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงขอ้มูลโครงการ 
ในอนาคตท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ เป็นตน้ 

-   ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย รายงานทางการเงิน สรุปขอ้มูลการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลการซ้ือขายหลักทรัพย ์ 
ข่าวหลกัทรัพย ์ขอ้มูลส าหรับนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

-   การก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี เอกสารการประชุมและวีดีโอภาพการ
ประชุมผูถื้อหุ้น ช่องทางต่างๆ ในการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

นอกจากการเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตแ์ลว้ บริษทัไดน้ าส่งหนงัสือเชิญประชุมหรือเอกสาร
ต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้น หรือตามหลกัเกณฑ์การน าส่งเอกสารให้กับ 
ผูถื้อหุ้นของส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ บริษทัไดน้ าส่งแบบ 56-1 
ให้กับส านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคม ของแต่ละปี และ
น าส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนครบก าหนด 120 วนันบัแต่
ส้ินสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้น าส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงาน 
ประจ าปีในรูปแบบซีดีให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัประจ าปีไม่น้อยกว่า 
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14 วนั และบริษทัยงัน าส่งรายงานประจ าปีแบบรูปเล่มส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีแจง้ความประสงค์
รับดว้ย อีกทั้งไดเ้ปิดเผยรายงานประจ าปีบนเวบ็ไซตข์องบริษทัในวนัเดียวกนักบัท่ีไดน้ าส่ง
หนงัสือเชิญประชุมและรายงานประจ าปีให้กบัผูถื้อหุ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ย่างทั่วถึงและทันท่วงที นอกจาก
เอกสารท่ีตอ้งน าส่งตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ 
บริษทัยงัให้ขอ้มูลความเคล่ือนไหว และเปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษทัผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ รวมถึงการพบปะนักวิเคราะห์ (Roadshow) ผ่านกิจกรรมของทาง 
ตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีไดรั้บเชิญจากหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงท่ีบริษทัจดัข้ึนเองอีกดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัได้จัดช่องทางเปิดเผยและช้ีแจงขอ้มูลบริษทัเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถ
รับทราบถึงขอ้มูลของบริษทัอย่างชดัเจน เท่าเทียม และทนัท่วงทีผ่านหน่วยงานกลาง 
ของบริษทั คือ นักลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกบันักลงทุนสถาบนั  
ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัวเิคราะห์ 

2. การจดัท าและน าส่งรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง 
ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซ่ึงสามารถป้องกันการทุจริตและ
ตรวจสอบการด าเนินการท่ีผิดปกติ ดังนั้ น งบการเงินของบริษัทจึงจัดท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ 
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทั้ งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้ งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มี 
การประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน โดยเป็นผูท่ี้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินถึง 2 คน เพื่อท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหวา่งกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผูพ้ิจารณาสอบทานและอนุมติัเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบงบการเงินงวดดังกล่าวนั้ นต่อไป  
ซ่ึงท่ีผ่านมาไดด้ าเนินการตามนโยบายน้ีอย่างต่อเน่ือง และมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมในไตรมาสท่ีมีการท ารายการท่ีมีความส าคญั อีกทั้งเขา้ร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังเพ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกับการอนุมติัรายงานทางการเงินและ 
การเห็นชอบการเขา้รายการท่ีส าคญัต่างๆ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

บริษทัไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีความรู้ความช านาญในวชิาชีพ  มีขั้นตอนการปฏิบติังาน
ท่ีเป็นมาตรฐาน และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมถึงไม่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัท่ีจะส่งผลท าใหข้าดความเป็นอิสระท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
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บริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทั โดยมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเม่ือ
ผูส้อบบัญชีคนดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบ 5 ปี เพ่ือเป็นความโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างอิสระ และเป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล นอกจากน้ี บริษทัจัดให้มีการท า 
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ(Management Discussion and Analysis)  
เพ่ืออธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลง 
ท่ีส าคัญทางการเงินในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมาให้กับผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทราบเป็น 
รายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อม
การน าส่งงบการเงิน พร้อมจดัให้มีการเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือความสะดวก
ใหก้บัผูส้นใจอีกช่องทางหน่ึงดว้ย โดยท่ีผ่านมาบริษทัเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาส
และรายปีล่วงหนา้ก่อนครบก าหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษทัไม่เคยมีประวติัถูกสัง่ให้
แกไ้ขงบการเงินแต่อยา่งใด 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล 
ทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพย์สิน  
และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ
อยา่งมีสาระส าคญั  

 3. เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร  

บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัในช่วงเวลา
ก่อนวนัอนุมติังบการเงินไม่น้อยกวา่ 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่น้อย
กว่า 1 วนั โดยบริษทัจะมีหนังสือแจง้ขอให้กรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะงดเวน้การซ้ือขายหรือหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยถึ์งกรรมการและผูบ้ริหารในแต่ละไตรมาส เพื่อแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหาร
หลีกเล่ียงด าเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากน้ีบริษัทได้ก าหนดให้พนักงาน 
ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลส าคัญของบริษัทท่ีอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคา
หลกัทรัพยล์ะเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือรอจนกระทั่งประชาชนไดรั้บขอ้มูลและ 
มีเวลาประเมินขอ้มูลนั้นตามสมควรแลว้ เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารป้องกนั
การน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ งน้ี บริษัทได้ก าหนดให้
กรรมการหรือผูบ้ริหารรายงานมายงับริษทัเม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย ์เพ่ือให้บริษทัร่วมกบักรรมการหรือผูบ้ริหารท่านนั้นๆ ในการจดัท ารายงาน
ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลอย่างครบถว้นและภายในก าหนดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ไดแ้ก่ 
-  รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-1) เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเขา้

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง 
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- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกคร้ังเ ม่ือมีการซ้ือขายหรือ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-2) ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว 

- การแจง้รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วนันับแต ่
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ โดยจะแจง้ในคร้ังแรกท่ีเขา้ด ารง
ต าแหน่ง ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และทางบริษทัจะสอบถามการเปล่ียนแปลงอยา่ง
สม ่าเสมอเป็นรายปี เพื่อใชป้ระกอบการปรับปรุงขอ้มูลส่วนไดเ้สียใหเ้ป็นปัจจุบนั เพ่ือให้
บริษทัมัน่ใจไดว้า่การพิจารณาเขา้ท ารายการรวมถึงการด าเนินการต่างๆ มีความโปร่งใส
และไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้ง 

9.1.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ในระดบัต าแหน่งผูบ้ริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลาย
วิชาชีพ ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และ 
ด้านกฎหมายซ่ึงมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ในการท่ีจะเป็นบริษัทชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียนท่ีมีการด าเนินงานอนัมีประสิทธิภาพ และมีคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริษทัผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ บญัชี การเงิน บริหาร และ
วศิวกรรม เพื่อใหค้  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นเทคนิคและการบริหารงาน
ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ และ
ความสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น  
โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และ
ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุม 
เพ่ือทบทวนกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยา่ง
ต่อเน่ืองทุกปี 

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 12 ท่าน แบ่งเป็น
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน  
7 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษทั)  
คิดเป็นสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงโครงสร้าง
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กรรมการดังกล่าวจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณา 
ในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย  
เพ่ือช่วยให้การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจ านวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร  
ความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1.3 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก โดยในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ังก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3  
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เ พ่ือเป็น 
การแบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า 
โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการอย่างชดัเจน 
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย ์  
และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

2.1 คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และก าหนดใหมี้การทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ผา่นการประชุมคณะกรรมการบริษทั อีกทั้งส่งเสริมการส่ือสารใหบุ้คลากรทุกคน 
ในองค์กรไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือการปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น 

2.2 บริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทัปฏิบัติตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์ 
โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของตน และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  

2.3 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 
ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.4 คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงมีเน้ือหาของ 
แบบประเมินตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท่ีออกโดย 
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ตลาดหลักทรัพย์ เ พ่ือเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนน าไปใช้เป็น 
แบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษทัจดทะเบียนต่างๆ ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้าลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั คณะกรรมการจึงไดก้ าหนด
นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control 
Policy) เพ่ือใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษทัย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ 
เหล่านั้น ดว้ยประสงคใ์ห้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าวมีการบริหารจดัการและ
ระบบควบคุมภายในท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นเช่นเดียวกนักบับริษทัในรายการท่ีส าคญั  

2.6 บริษทัก าหนดเป็นขอ้บงัคบัให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า
ทุก 3 เดือน โดยขอความร่วมมือให้กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกนั ซ่ึงท่ีผ่านมามีกรรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ังเกินกวา่ร้อยละ 85 
ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และในคร้ังท่ีมีการพิจารณาวาระท่ีส าคญักรรมการ
ทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพ่ือร่วมพิจารณาวาระท่ีส าคญัดงักล่าว
ร่วมกนั  

2.7 บริษัทให้ความส าคัญในข้อมูลท่ีคณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณา  
เป็นอยา่งมาก จึงไดก้ าหนดในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเก่ียวกบั
ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม จะตอ้งจัดส่งเอกสาร 
ใหก้รรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอ 

นอกจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแลว้ บริษัทยงัก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน 
เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ 

(1) นโยบายป้องกนัเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทให้ความส าคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัเป็นส าคญั จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการท่ีอาจเป็น
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

- กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือ
รายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ซ่ึงบริษัทจะจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
รายนั้นๆ 
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- หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกรรมการท่ีอาจก่อให้เกิด      
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการ
ให้มีการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีตลาดหลกัทรัพย ์และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้บริษัทเป็นท่ีเ ช่ือถือและไว้วางใจของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
และจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนักงาน
ทัว่ทั้งบริษทั 

(2) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัมีขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีงาม และ
ประพฤติตนอยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็น
การส่งเสริมระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ความโปร่งใสเป็นส าคญั จึงก าหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจข้ึน
ไวเ้ป็นมาตรฐานเพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวทางการในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้รับทราบและถือเป็น
แนวทางปฏิบติั โดยไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบติัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

1. ขอ้พึงปฏิบติัด้านการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท่ีก าหนดให้ตอ้งด าเนิน
ธุรกิจให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติต่อผูท่ี้เก่ียวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัด 
เอาเปรียบทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ การปฏิบัติ 
ต่อพนกังาน การสร้างค่านิยมท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์รมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตน และการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

2. ขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการบริษทั ท่ีก าหนดใหก้รรมการบริษทัตอ้งปฏิบติั
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง 
แบ่งแยกการด าเนินธุรกรรมส่วนตวัออกจากธุรกรรมบริษทัอยา่งส้ินเชิง  
โดยต้องรักษาความลบัของบริษทัและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต 
จากบริษัท พร้อมยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของ
หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวญั 
และไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีการเป็นกรรมการเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนตน 
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3. ขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหาร ท่ีก าหนดให้ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนอยูภ่ายใต้
กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วย  
ความบริสุทธ์ิใจ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และพนักงาน รวมถึงตอ้งยึดมัน่ในจริยธรรม ปฏิบัติต่อ
พนักงานดว้ยความสุภาพ ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรม 
เคารพสิทธิและการแสดงออกของพนกังาน 

4. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ท่ีก าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานอย่างเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย ์สุจริต 
อุตสาหะ หมัน่เพียร และมุ่งพฒันาประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งข้ึน  
มีทศันคติท่ีดี ใหค้วามเคารพผูอ้าวโุส และผูบ้งัคบับญัชา ประพฤติตนอยู่
ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเวน้พฤติกรรมเส่ือมเสีย และ  
ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับท่ีได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
มีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกันและกัน ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์
สูงสุดโดยรวมขององคก์ร ตลอดจนใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

5. ขอ้พึงปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยการบริการท่ีดี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และ 
คงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ และ
ส่งผลต่อไปยงัการพฒันาสงัคมโดยรวม 

6. ขอ้พึงปฏิบติัต่อคู่คา้ ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และความเสมอภาค  

(3) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและ
ระดบัปฏิบติัการ จึงไดมี้การก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและอ านาจด าเนินการ
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัติ  
การบันทึกรายการบัญชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยสิ์น 
ออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษทัไดจ้ัดให้มี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู ้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ี 
บริษัทและบริษัทย่อยย ังวางแผนในการใช้ผู ้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกัน 
เพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเงิน  และมีการ
ก าหนดใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีทุก 5 ปีดว้ย 

บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวดัผล 
การด าเนินงานได ้โดยฝ่ายจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบั
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยจะมีการประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอก
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และภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและมีการก าหนด
มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง รวมทั้ ง
มาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตาม
ความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั  

(4) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมติัการบริหารความเส่ียงของบริษัท  และรับทราบ 
การบริหารความเส่ียงของบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการ
จดัการความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีหนา้ท่ีรายงานปัญหาอุปสรรค 
ด้านความเส่ียงท่ีส าคัญ และความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารโดยเทียบเคียงได้กับ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ท่ี มีขนาดใกล้เ คียงกัน โดยใช้ข้อมูลรายงานการส ารวจค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั
ไทย และผลการด าเนินงานของบริษัทประกอบการพิจารณา ซ่ึงพิจารณาว่า 
เป็นอัตราท่ีเพียงพอส าหรับการรักษากรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว้  
โดยอตัราดงักล่าวจะพิจารณาประกอบกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตงาน 
และความรับผิดชอบ ทั้ งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการ
พิจารณากลัน่กรองโดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัส าหรับกรณีกรรมการ
ผูจ้ดัการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง
และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติส าหรับกรณี
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษัท ซ่ึงรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหาร และ
เลขานุการบริษทั เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ 
และต่อเน่ือง ได้แก่ หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(Thai Institute of Directors Association: IOD)  
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(7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน 
และดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการเ งินอย่างมี คุณภาพและถูกต้อง 
ตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั 
ของบริษทัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชี และ/หรือ ผูส้อบบญัชี
ประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุก 
ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท 
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท  
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน 
และด าเนินการบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถว้นและสม ่าเสมอ ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ 
ภารกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เม่ือมีการพิจารณา
อนุมติัด าเนินการธุรกรรมท่ีมีความส าคญัเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ
ต่อไป 

 3. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 4 คณะ เพ่ือติดตามและก ากบั
ดูแลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่ า เสมอ 
ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  
โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด
ดงัมีรายละเอียดในหวัขอ้คณะกรรมการชุดยอ่ย 
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4. การประชุมคณะกรรมการ 

รายนามกรรมการ 

การเขา้ร่วมประชุม / จ  านวนคร้ังท่ีจดัประชุมในปี 2559 
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ดร. ทนง  พิทยะ 7/7     
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ 7/7 8/8    
นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ 5/7  4/6   
นายณรงค ์ แสงสุริยะ 7/7   4/4  
ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล 7/7  6/6 4/4 2/2 
นายชยัวฒัน์  อุทยัวรรณ์ 6/7 8/8    
นายประเวศ  อิงคดาภา 7/7  6/6  2/2 
นายประเสริฐ  มริตตนะพร 7/7 8/8   2/2 
นายแวน ฮวง ดาว 0/71     
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 5/72     
ดร. สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 6/7 7/8    
นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์ 7/7 8/8  4/4  
นายสุพงศ ์ ชยตุสาหกิจ 5/71     
นายอลัวิน  จี 2/72     

หมายเหตุ :  1  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง นายแวน ฮวง ดาว 
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทน นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ ตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2559 

                    2   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง นายวรพจน์ 
อุชุไพบูลยว์งศ ์ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทน นายอลัวนิ จี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

   

(1) การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัก าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลกั
ประจ าปีพร้อมจัดท าแผนการจัดประชุมประจ าปีของบริษัท เพื่อแจ้งให้กับ
กรรมการและผูบ้ริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษัท
ก าหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก 3 เดือน ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั 
ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
มีอ านาจพิจารณาอนุมติัเร่ืองส าคัญต่างๆ ภายใต้ขอบเขตอ านาจการพิจารณา
อนุมติัของคณะกรรมการบริหาร และตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงตรวจสอบการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหาร และเพื่อการควบคุม 
การด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพเสมือนเป็น



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 9 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 130 

หน่วยงานหน่ึงของบริษทั และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้โอกาสรับทราบ 
และสอบถามการด าเนินงานตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ
ไฟฟ้าของบริษัทย่อยอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริหารได้จัดให้กรรมการ
ผูจ้ดัการของบริษทัย่อยเขา้รายงานขอ้มูลผลการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน 
ในอนาคต อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัโดยตรง เพ่ือให้บริษทัยอ่ยรับทราบแนวทางการบริหารงานจากคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งใกลชิ้ด 

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบ 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีชดัเจนใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 ว ันก่อนวนัประชุม เว ้นแต่วาระเร่งด่วนหรือ 
เป็นความลบัจะน าเรียนล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลา
ศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม  

ในปี 2559 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเร่ืองส าคญัต่างๆ 
ทั้ งส้ิน 7 คร้ัง และมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
และไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง เพ่ือให้กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือการติดตามผลการปฏิบติังานของ
ฝ่ายจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการบริษทัเขา้ร่วมการประชุม
และเป็นประธานในท่ีประชุมตลอดการประชุมทุกคร้ัง ทั้งน้ี ในปี 2559 มีการ
พิจารณาวาระการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรรมการท่ีทราบวา่ตนเป็นผูมี้ส่วน
ได้เสียซ่ึงมีรายช่ือตามหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตาม 
ท่ีบริษทัไดน้ าส่งใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารทุกคนล่วงหนา้ทราบถึงสิทธิหนา้ท่ี
ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระดังกล่าว เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั และ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน โดยการประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2559 ร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งคณะเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- คณะกรรมการบริหาร 
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง
เร่ืองท่ีเ ก่ียวกับการบริหารงานก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท  
และพิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานภายใตอ้ านาจ
ด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 8 คร้ัง 
ซ่ึงในปีท่ีผ่านมากรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมครบองค์ประชุมกว่า 
ร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด  
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ทั้งน้ี กรรมการบริหารปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการท่ี
จะไม่เขา้ร่วมการประชุมในวาระท่ีตนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีส่วน
ไดเ้สียอยา่งเคร่งครัด 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทาน 
งบการเงินรายไตรมาส และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยฝ่ายบริหารเพ่ืออนุมติัการเขา้ท ารายการหรือ
กลั่นกรองน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
การเขา้ท ารายการต่อไป รวมถึงการรับทราบผลการตรวจสอบภายในรวม
ทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดยเป็นการร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมประชุมดว้ยจ านวน 1 คร้ัง ซ่ึงในปีท่ีผ่านมากรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมครบองคป์ระชุมทุกคร้ัง 

- คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีการประชุม
ทั้งส้ิน 4 คร้ัง เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงของบริษทั
และบริษทัยอ่ย รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั 

ทั้ งน้ี ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
ได้มีมติอนุมัติปรับแผนการบริหารความเส่ียงของบริษัท และจัดท า
แผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ยรายบริษทั โดยปรับความเส่ียง
ดา้นการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัออก เพื่อให้
บริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู ้ด าเ นินการ (Operator) ของโครงการไฟฟ้า 
แต่ละโครงการอยา่งแทจ้ริงเป็นผูติ้ดตามและรายงานความเส่ียงให้บริษทั
ทราบ โดยแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัจะมุ่งเน้นการบริหาร
ความเส่ียงดา้นเงินลงทุนและผลตอบแทนท่ีบริษทัย่อยไดรั้บโดยบริษทั
และบริษทัยอ่ยมีขั้นตอนการด าเนินการบริหารความเส่ียง 4 ขั้นตอน คือ 

(1) คณะท างานบริหารความเส่ียงของบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย
ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย  
ท าหน้าท่ีก าหนดความเส่ียงและสาเหตุความเส่ียงท่ีเกิดจาก 
การด าเนินงานด้านเทคนิค และด้านการเงิน เพื่อตรวจสอบ
อุปสรรคในการด าเ นินงานและติดตามความคืบหน้าของ 
การแกไ้ขในแต่ละไตรมาส เพ่ือรายงานหรือขออนุมติัด าเนินการ
ตามสมควรเป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทั 
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(2) คณะกรรมการบริษทัย่อยรายงานผลการบริหารความเส่ียงของ 
แต่ละบริษทัย่อยมายงัคณะท างานบริหารความเส่ียงของบริษทั
เพ่ือทราบถึงการแกไ้ข และการอนุมติัส าหรับกรณีท่ีมีนยัส าคญั 

(3) คณะท างานน าเสนอรายงานการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ย
และการบริหารความเส่ียงของบริษทัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็น 
รายไตรมาส 

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงรายงาน 
การบริหารความเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อยต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ 
กรณีท่ี เ กิดความเ ส่ียง ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ 
ต่อการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเ ส่ียงจะน า เสนอเ ร่ืองดังกล่าวต่อ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเ พ่ือพิจารณาอนุมัติให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง
ด าเนินการตามท่ีเหมาะสมต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัท าแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี 
2559 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเส่ียงพิจารณาอนุมติัเพื่อใชป้ระกอบการบริหารความเส่ียงประจ าปี 
2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้ใช ้
แผนการบริหารความเส่ียงดังกล่าวประกอบการพิจารณาทบทวน
วสิยัทศัน์ ภารกิจ หรือ กลยทุธ์ของบริษทัดว้ย 

จากการบริหารความเส่ียงในระดับบริษทัย่อยในปี 2559  พบว่าไม่มี 
การ เสนอขออนุมัติ เ พ่ิม เ ติมความ เ ส่ียง ท่ี มีนัยส าคัญ ท่ี เ ก่ี ยวกับ 
การด าเนินงาน ซ่ึงจากการบริหารความเส่ียงในระดับบริษทัย่อยท าให้
บริษทัทราบถึงปัญหาและอุปสรรคดา้นการบริหารจดัการด้านเทคนิค
อยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุม
ทั้งส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงมีสาระส าคญัในการพิจารณาดงัน้ี 

(1) เ พ่ือสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเสนอแต่งตั้ ง เ ป็น
กรรมการบริษทัท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ และกรรมการบริษทัใหม่ 
และกรรมการผูจ้ดัการ  

(2) พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 และ
รางวลัประจ าปี 2558 เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นชอบเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
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2559 พิจารณาอนุมติั และค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยน าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทประกอบการ
พิจารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทนดว้ย 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ระชุม
เพ่ือทบทวนหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ โดยเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสรรหากรรมการ
จากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะ ท่ีจ าเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ต่อการบริหารจดัการและการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

  5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
โดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยในปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้น า 
แบบประเมินตนเองของกรรมการซ่ึงออกโดยตลาดหลกัทรัพยม์าใช้เพื่อประเมินผล  
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร
ความเส่ียงเสนอ  

   6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

    ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใสโดยสอดคลอ้ง
กบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
ท่ี เป็นประธาน หรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย  
ทั้ งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผูพิ้จารณากลัน่กรอง ซ่ึงค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
บริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ 
สูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติ 
ท่ีเหมาะสมใหอ้ยูก่บับริษทัได ้

    ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการ 
ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
และตามผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 
เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัในแต่ละปี 
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    ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไม่รวมกรรมการผูจ้ ัดการ
เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริหารก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทั และผลการประเมินการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน 

   ทั้งน้ี จ านวนค่าตอบแทนผูบ้ริหารปรากฏรายละเอียดอยูใ่นหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ-
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

   (1) การอบรมส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการ
และผูบ้ริหารบริษทัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัทุกคนผ่านการอบรม
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) รวมถึงจดัส่งกรรมการเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาโดย
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี บริษทัใหค้วามร่วมมือดา้นขอ้มูลกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์
พฒันาการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน   

   (2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ใหม่ โดยฝ่ายบริหาร
จัดท าบรรยายสรุปภาพรวมธุรกิจเพ่ือให้กรรมการใหม่เขา้ใจธุรกิจ และการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและคณะกรรมการ โดยส านกักรรมการผูจ้ดัการไดจ้ดั
เอกสารแนะน าบริษทัซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลประวติัความเป็นมา  คู่มือกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อ านาจหน้าท่ีของกรรมการ 
ผลการด าเนินงานยอ้นหลัง และโครงการท่ีอยู่ในแผนการพัฒนาโครงการ 
รวมถึงก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ  พร้อมร่วมประชุม 
เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามต่อกรรมการใหม่ และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เขา้
ร่วมอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั (IOD) ดว้ย  

  8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษทัจดัให้มีการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง และต าแหน่งงานในสายงานหลกั โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบติังาน ศกัยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มี
การเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลท่ีจะทดแทน (Successor) ในการพฒันาความรู้
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ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นตามต าแหน่งงาน เพ่ือสืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการ
ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

บริษัทได้ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารในระดับต่างๆ โดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารและต าแหน่งในสายงานหลกั ซ่ึงเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร  
โดยแต่ละปีจะก าหนดให้มีการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
เพื่อพฒันาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมีศกัยภาพไดเ้ติบโตในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
ตามล าดับขั้ นของพนักงาน โดยผู ้บริหารท่ีได้รับการก าหนดให้เ ป็น Successor  
นอกจากจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบัติเพรียบพร้อมทั้ งทางด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ 
ในสายงานท่ีเหมาะสมแล้ว บุคคลดังกล่าวยงัต้องได้รับการอบรมหลักสูตรท่ีจ าเป็น
เพ่ิมเติม เพื่อความเหมาะสม เพ่ือใหก้ารส่งมอบงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและต่อเน่ือง 
ทั้ งน้ี ก าหนดระดับผูมี้หน้าท่ีการสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร 
เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก Successor ระดบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรอง และกรรมการผูจ้ดัการ
เป็นผู ้พิจารณาคัดเลือก Successor ระดับรองกรรมการผู ้จัดการเพ่ือน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งรองกรรมการผูจ้ ัดการต่อไป   
และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก Successor ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในชั้นผูบ้ริหารระดับกลางลงมา บริษัท 
มีการวางระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผล  
อยา่งเพียงพอ ทั้งในดา้นกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามท่ีก าหนด มีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมมีการ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
การพฒันาบุคลากร และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพ่ือติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงาน
อยา่งใกลชิ้ดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่ละชุด โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการชุดยอ่ยมีรายช่ือและรายละเอียดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 คน โดยมี
รายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร ตลอดจนการเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ – คณะกรรมการชุดยอ่ย  

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูก้  าหนดแนวทางและ 
ในการด าเนินธุรกิจ ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์และเป้าหมายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และ
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตวั ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้
รายละเอียดดงัน้ี 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร มีรายละเอียดตาม 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 

1.        คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง
เก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษัท การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาพ
เศรษฐกิจเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมัติ และ /หรือ  
ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั
ตามนโยบายท่ีก าหนด  

2.        น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัท การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

3.        ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4.   พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการด าเนินงาน 
ท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทัซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป แต่ไม่เกิน
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งบประมาณท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทั 
ได้มีมติอนุมัติในหลักการไวแ้ล้ว ทั้ งน้ี ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกับ 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รายการท่ีเก่ียวโยงกัน) และรายการได้มาจ าหน่ายไป 
ซ่ึงสินทรัพย ์(รายการไดม้าจ าหน่ายไป) 

5.        มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึง
อยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้
บุคคลดงักล่าว มีอ านาจและภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  
ซ่ึงอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจหรือ 
การมอบอ านาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยการมอบอ านาจจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสียหรือ อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติ
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์
และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการ
บริษทัแลว้ 

6.        พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ 
เงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั หรือเพื่อพิจารณา
กลัน่กรองน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

7.        พิจารณาอนุมติัเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย  

8.        พิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกันใดๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็น
รายการมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไป
ในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพล ระหวา่งบริษทั
และบริษทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการ
ในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวเน่ืองในการท าธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้
บุคคลใดด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวภายใตข้อบเขตการมอบอ านาจเป็นคร้ังคราว โดย
คณะกรรมการบริหารจะรายงานการท าธุรกรรมประเภทดังกล่าวท่ีมีมูลค่าสูงอย่างมี
นัยส าคญัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของ
คณะกรรมการบริษทั 

9.        ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  
โดยมีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมให้การด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ของ
หน่วยงานก ากบัดูแล และเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและรับทราบ ทั้งน้ี กรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ได้แก่ นายเตชะพิทย ์แสงสิงแก้ว และ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ซ่ึงเป็น 
ผู ้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทาน  
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัได้ พร้อมก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือก าหนดหน้าท่ี ตลอดจนคุณสมบติั การแต่งตั้ง และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ-คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายละเอียดดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1.     สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2.     พิจารณาอนุมติังบการเงินรายไตรมาส และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

3.     สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 
เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั 
การตรวจสอบภายใน 

4.     สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั รวมทั้งสอบทาน 
ให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในนโยบายการควบคุม 
และกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 

5.     พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ งเข้าร่วมประชุมกับ 
ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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6.     พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  
รวมตลอดจนรายการไดม้าจ าหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7.     จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท 
รายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบด้วย
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์

8.     ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบ 

9.     รายงานกรณีท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10.   การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

11.      กรณีพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการ หรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงประเภทรายการหรือการกระท าท่ีต้องรายงานมีหัวข้อ
ดงัต่อไปน้ี 

11.1  รายงานท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

11.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกบัคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก าหนดเวลา 
ท่ีก าหนดไวร่้วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ด าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบ 
รายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ  
ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
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 (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน ซ่ึง
เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ดว้ยมีความประสงคท์ั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในการบริหารงานของบริษัท และการจัดการด้านความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
สะทอ้นภาพการบริหารงานของบริษทัย่อยข้ึนมายงับริษทัได้อย่างแทจ้ริง รวมทั้งส้ิน 3 คน  
โดยกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางการบริหารและติดตาม
ความเส่ียง ตลอดจนจดัการความเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ 
ทนัต่อเหตุการณ์ความเปล่ียนแปลง โดยกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระ 
การด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระ
ด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเส่ียง กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงปรากฏในหัวขอ้โครงสร้างการจัดการ-
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด ดงัน้ี 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นบรรษทัภิบาล 

1.   ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้มี 
การปฏิบติัในทุกระดบัต่อไป 

2.   ก ากบัดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษทัและการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
ฝ่ายจดัการ และบุคลากรของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1. 

3.   ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนขอ้พึงปฏิบัติ 
หรือแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั
ของสากลและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4.   ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการก ากับดูแล 
กิจการท่ีดีของบริษทักบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นน า 

5.   ดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ใหมี้ผลอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 
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6.   ให้ค  าแนะน าแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะท างานในเร่ือง 
ท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7.   รายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบอย่างสม ่าเสมอ  
และในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยส าคญั จะตอ้งรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพ่ือพิจารณา รวมทั้ งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

8.        เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และในรายงาน
ประจ าปี โดยตอ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 

9.        แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ดา้นบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานงานบริหารความเส่ียงของบริษทั รวมถึงให้
ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเนน้เพ่ิมการให้
ความค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

3. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกับธุรกิจของบริษทั เช่น ด้านการ
ลงทุน ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภัย ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ 
วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ พร้อมทั้ งติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และ
เหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

4. รายงานการก ากับผลประเมินความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบเป็นประจ า ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

5. แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน เพื่อท าหน้าท่ีน าเสนอบุคคลท่ีมี 
ความเหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งส าคญั และน าเสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการ
ผูจ้ ัดการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนออัตราค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อให้การสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรม ตลอดจนมีมาตรฐานสากลเทียบเท่าใกลเ้คียงกับบริษัท 
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ในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมี
วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบ
วาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ -
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตหน้าท่ีการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.   พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

2.   พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

3.   พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

4.   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมติั 

5.   พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการ และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 
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 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสม
ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 ทั้ งในด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ท างาน และไม่มีลักษณะต้องห้าม เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณากลัน่กรองเห็นชอบเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งส าหรับ
กรรมการท่ีเป็นกรณีแต่งตั้งใหม่ 

การแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น 
เป็นรายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑก์ารลงมติตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ 

2. ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้ งน้ีตอ้งไม่เกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้ นได้เท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่ 
ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการ 
เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้ น  
ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ือให้ไดจ้ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น 

ทั้ ง น้ี  บริษัทจะน าเสนอข้อมูลกรรมการท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัต่อผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ย ประวติั
การศึกษา ประวติัการท างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนๆ รวมถึงจ านวนคร้ัง 
ท่ีเขา้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษทั เพ่ือประกอบการพิจารณาใหก้บัผูถื้อหุน้ 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ     
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 
ตามกฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่จะอยู่ใน
ต าแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีออกไป 

บริษทัค านึงถึงสิทธิ ความส าคญั การมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษทัจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วน
น้อยท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ  
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รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัผ่านระบบขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 ธนัวาคม ของแต่ละปี 

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงระบุให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบท่ีมี
คุณสมบัติต้องตามการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี  
ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบบัท่ีไดมี้
การแกไ้ข ตลอดจนขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีวา่ดว้ยคุณสมบติัของคณะกรรมการ เพ่ือรับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด และจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
3 คน โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะค านึงถึง
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย   

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 
กบักรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนให้ดา้นความรับผิดชอบ
ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกับการบริหารงานประจ า ด้วยมุ่งหมายให้มี 
การถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

9.3.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสูง 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้สนอกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระ   
ผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการพร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทน โดยอา้งอิงจากอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุดของ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าซ่ึงมีขนาดใกล้เคียงกันโดยจะมีการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ ัดการทุกปีเพ่ือประกอบการเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

ส าหรับการสรรหาผูบ้ริหารในต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูเ้สนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง ส่วนผูบ้ริหารในระดับตั้ งแต่ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการลงไปอยูใ่นอ านาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผูจ้ดัการ 
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 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เพื่อให้บริษทัในฐานะท่ีเป็นบริษทั Holding Company มีการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล ตลอดจนสอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย ์และให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั จึงได้
ก าหนดนโยบายและระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารก ากบัและควบคุมบริษทัยอ่ย โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

9.4.1 การก าหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแล (Corporate Governance Policy : CG Policy) และ 
นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control Policy)  
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีมุ่งก ากบัดูแลให้บริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ เฉกเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติั และเพ่ือให้การก ากบัดูแลสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม
มากยิ่งข้ึนในบริษทัย่อย บริษทัจึงไดก้ าหนดให้บริษทัย่อยท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนจัดท ากฎบตัร
คณะกรรมการบริษทัยอ่ย (Subsidiaries’ Charters) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง Subsidiaries’ Charter 
จะมีสาระส าคญัสอดรับกบั Control Policy โดยก าหนดให้บริษทัยอ่ยต่างๆ ยอมรับหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดข้ึนและน้อมน าไปปฏิบัติเสมือนเป็นขอ้บังคบับริษทัย่อยนั้นๆ ซ่ึงนโยบายดังกล่าว 
มีสาระส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัส่งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัททีเ่ข้าลงทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกรรมการบริษัทจะเป็นผู ้ค ัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
ในบริษทัยอ่ยนั้นๆ บริษทัจึงมัน่ใจไดว้า่จะสามารถใชน้โยบายและกฎบตัรดงักล่าวขา้งตน้
เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและก าหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษทัเขา้ไป
ลงทุนไดอ้ย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั ซ่ึงเป็นตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลกัเกณฑ์
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และมัน่ใจไดว้า่นโยบายและกฎบตัรดงักล่าวจะเป็นกลไกน าไปสู่การมี
ระบบบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
อนัจะท าใหส้ามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(2) การก าหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัก าหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
โดยผูแ้ทนจากบริษทัให้สอดคลอ้งกบัการนโยบายของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของบริษทั 
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(3) การควบคุมและก าหนดทศิทางการบริหารงานและการลงุทน  

บริษัทก าหนดให้บริษัทย่อยและบริษทัร่วมตอ้งแจ้งการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
และรายการได้มาจ าหน่ายไปท่ีมีนัยส าคญั ตลอดจนรายการอ่ืนท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการ 
ท่ีมีนัยส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทัย่อยให้บริษทัทราบ โดยก่อนเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากบริษทัก่อนเขา้ท า
รายการ เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถควบคุมและก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเขา้ศึกษาความเป็นไป
ไดใ้นโครงการใหม่ บริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งน าเสนอแผนการลงทุน ก าหนดเวลา
การพฒันาโครงการ และรายงานความคืบหนา้ของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน 
เพื่อใหบ้ริษทัสามารถประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนการใชเ้งิน และติดตาม
ความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีนัยส าคญัอาจเกิดข้ึนจากการเขา้พฒันา
โครงการไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

(4) การควบคุมด้านการเงนิ 

 บริษทัก าหนดให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหน้าท่ีน าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน  
และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจน
ขอ้มูลประกอบการจดัท างบการเงินดงักล่าวของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้กบับริษทั
พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว เ พ่ือประกอบการจัดท างบการเงินรวม 
หรือรายงานผลประกอบการของบริษัท รวมถึงมีหน้าท่ีจัดท าประมาณการผลการ
ด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนกับการด าเนินงานจริง 
เป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงาน 
ต่อบริษทั พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนัยส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ 
หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัใหด้ าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 ทั้ งน้ี บริษัทก าหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี (auditor rotation)  
หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษทัมาแลว้ห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยการการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก) บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบั

ผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้
(ข)  บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจากการหมุนเวยีน

ผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยสองรอบปี
บญัชีนบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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(5) การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 กรรมการและผู ้บ ริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้า ท่ีด้วยความรับผิดชอบ  
ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ  
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งกฎบตัรคณะกรรมการบริษทับริษทัยอ่ยนั้นๆ รวมถึงมีหนา้ท่ี
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน 
ของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีนัยส าคัญให้แก่ 
บริษทัทราบโดยครบถว้น ถูกตอ้งและภายในก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษทัก าหนด  

  9.4.2 สาระส าคัญของนโยบายการก ากับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแล
กจิการทีบ่ริษัทเข้าไปลงทุน มรีายละเอยีดโดยสรุปดงันี ้

1. นโยบายการควบคุมดา้นการบริหารของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษัทได้แต่งตั้ งและส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจซ่ึงผา่นการพิจารณาและแต่งตั้งโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือ  
ผู ้มีอ  านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษทั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1.1 ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทย่อย และนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแล
กิจการของบริษทั โดยในการพิจารณาเร่ืองท่ีส าคญัโดยผูแ้ทนของบริษทั ไดแ้ก่ 
การพิจารณาเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การพิจารณาเข้าท ารายการได้มา 
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีอยู่นอกเหนืองบประมาณประจ าปี 
หรือรายการท่ีไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซ่ึงเ ม่ือเข้าท ารายการแล้ว 
มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับ 
ความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนบริษทัย่อยมีมติอนุมติัเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี ให้พิจารณา
ด าเนินการตามขนาดรายการท่ีค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ 
การไดม้าจ าหน่ายไป  

1.2 ผูแ้ทนของบริษทัจะตอ้งใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย 
และบริษทัร่วมในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
กบันโยบายการด าเนินงานของบริษทั 

1.3 กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นอนัจะเป็น
ผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของบริษทัในบริษทัยอ่ยไม่วา่ใน
ทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยนั้น หรือ
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เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อย 
ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษทัยอ่ยนั้น หรือการด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อยไม่วา่ในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อยไม่วา่ในทอดใดๆ ลดลงเหลือ
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยการเขา้ท ารายการ
อ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย หรือ การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 
เม่ือค านวณขนาดของกิจการบริษทัยอ่ยท่ีเลิกนั้นเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษทั  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศการได้มาจ าหน่ายไปแล้วอยู่ในเกณฑ ์
ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

1.4 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของ กรรมการ 
และผูบ้ริหารดังกล่าวมีหน้าท่ีแจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึง
ความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการ 
บริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัทราบ 

1.5 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว
ใช้ขอ้มูลภายในของบริษทั และของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้ งท่ีไดม้าจาก 
การกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคญั  
ต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เ พ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู ้อ่ืน  
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. นโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถควบคุมนโยบายดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
บริษัท จึงได้ก าหนดกลไกการก ากับ ดูแลด้านการเ งินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ผา่นนโยบายและกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

2.1 บริษัทย่อยและบริษทัร่วมมีหน้าท่ีน าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน และงบการเงิน 
ฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูลประกอบการจดัท า 
งบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให ้
บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดท างบการเ งินรวมหรือรายงานผล
ประกอบการของบริษทัประจ าไตรมาสหรือประจ าปีแลว้แต่กรณี 

2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดท างบประมาณการผลการด าเนินงาน และ 
สรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึง
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ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษทั บริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วมมีหนา้ท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ 
หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัใหด้ าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

2.3 บริษทัยอ่ยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ตลอดจนการเข้า ร่วมลงทุนกับผู ้ประกอบการรายอ่ืนๆ ต่อบริษัทผ่านรายงาน 
ผลการด าเนินงานประจ าเดือน และบริษทัมีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขา้ช้ีแจงหรือน าส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าว ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด
ทนัที และบริษทัยอ่ยตอ้งน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวดว้ยการด าเนินงานให้กบับริษทั 
เม่ือไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 

ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (Shareholders’ agreement)1  

เน่ืองจากบริษัทเข้าซ้ือหุ้นบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด (SEAN) บริษัท บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) และบริษทั บางเขนชยั จ ากดั (BKC) จากบริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
ดังนั้ น บริษัทจึงรับมาซ่ึงสิทธิ หน้าท่ี  และภาระผูกพันของบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ 

1. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 

เร่ือง รายละเอียด 
ขอ้ตกลงการบริหารที่ส าคญั  คณะกรรมการของ SEAN ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่เกิน 

11 ท่าน โดยในสัญญาไดก้ าหนดเง่ือนไขและสิทธิในการเสนอช่ือ
กรรมการของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม 

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) จะเป็นผูมี้ส่วนร่วมหลัก 
ในการบริหารและจดัการใน SEAN เช่น 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัอย่างน้อย 1 ท่าน

ตอ้งเป็นกรรมการตวัแทนจาก บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) 

- องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจาก 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)  

- บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูมี้สิทธิแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธาน
กรรมการบริหาร เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามมีการก าหนดเปิดช่องให้โอนสิทธิดังกล่าวให ้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ ท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด
ทั้งหมด (แลว้แต่กรณี) 
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เร่ือง รายละเอียด 
ขอ้จ ากดัในการโอนหุน้  ผูถื้อหุ้นคนใดท่ีประสงค์จะโอนหุ้นตอ้งด าเนินการเสนอขายหุ้น

ดงักล่าวเป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อ่ืนๆก่อนตามอตัราส่วนจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้นั้นๆ ถืออยูใ่นบริษทัในขณะนั้น เวน้แต่เป็นการโอน
หุ้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
บรรดาผูถื้อหุน้อ่ืนๆทั้งหมดของบริษทั หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่
บริษทัยอ่ยใดๆของผูถื้อหุน้รายนั้นซ่ึงถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของหุ้นในบริษัทย่อยนั้ นๆ หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัท
ภายใตก้ารควบคุมของบริษทัผูถื้อหุ้นโดยท่ีผูรั้บโอนหุ้นจะตอ้งลง
นามในสัญญารับมอบสิทธิ (Accession Agreement) เพื่อยอมรับ
ผูกพันตามสิทธิและหน้าท่ีของผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะโอนหุ้น
ดงักล่าวภายใตสั้ญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ 

 ถ้าคู่ สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดดงักล่าวภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีไดรั้บหนังสือแจง้
จากผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ผู ้ถือหุ้นรายอ่ืนนั้ นสามารถเลือกใช้สิทธิ  
(Call Option) คือ  
1) ซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นท่ีท าผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ 
2) ยกเลิกสัญญา 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายอ่ืนเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้น
ท่ีท าผิดสัญญาก าหนดให้ราคารับซ้ือมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 70 
ของราคายติุธรรมท่ีประมาณการโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) จะตอ้งถือหุ้นใน SEAN 
อย่างน้อยร้อยละ 51 จนถึงวนัครบรอบ 1 ปีของ COD และจะตอ้ง
ถือหุน้ใน SEAN อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 จนถึงปีท่ี 5 ของ COD 

การส้ินสุดของสัญญา สัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น SEAN ฉบบัน้ีจะส้ินสุด เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน 
 การได้มาหรือการควบรวมกับธุรกิจอ่ืนและท าให้ SEAN            

ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคล 
 การตกลงร่วมกนัของคู่สัญญาทุกฝ่าย 
 การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาท่ีไม่ได้กระท าผิดสัญญา ในกรณี 

ท่ีมีคู่สัญญารายใดรายหน่ึงกระท าผิดสัญญาและไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้ท่ีผิดสัญญาไดภ้ายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บการแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาท่ีไม่ไดก้ระท าผดิสัญญา 

 วนัครบก าหนด 5 ปีภายหลงัจาก COD 
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2. บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) 

เร่ือง รายละเอียด 
ขอ้ตกลงการบริหารที่ส าคญั -      คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 5 คน โดยคู่สัญญา   

มีสิทธิท่ีจะแต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด  )มหาชน (  4 คน  บริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 1 คน  

- เร่ืองดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงตอ้งมี
คะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 3 ใน 4 ของหุ้นทั้ งหมดใน 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึง บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) เข้าร่วม
ประชุม  
1.  การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ช่ือบริษทั 
2.  การเพ่ิมหรือลดทุน 
3.  การเลิกบริษัท (ยกเวน้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ

เป็นไปตามสัญญาน้ี) การยืน่ขอลม้ละลาย 
4.  การควบรวมกิจการ หรือการควบบริษทั 
5.  การออกหุน้ใหม่ท่ีไม่ไดช้ าระค่าหุน้ดว้ยเงิน 
6.     การลงทุนหรือการก่อหน้ีท่ีมลูค่าเกินกวา่อ  านาจของ

คณะกรรมการ 
เร่ืองพิเศษ เร่ืองท่ีก าหนดไวเ้ป็นพิเศษดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอยา่ง

นอ้ยร้อยละ 75 ของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ทั้งน้ี ในกรณีก่อนวนัเร่ิมด าเนินการของโครงการจะตอ้งไดรั้บคะแนน
เสียงเห็นชอบจากกรรมการท่ีแต่งตั้งโดย บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด 

)มหาชน(  และ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  
1. การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ช่ือบริษทั 
2. การแก้ไขหรือ เลิกสัญญาเ ก่ียวกับการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น 
(“โครงการดงักล่าว”) 

3. การลงทุนในโครงการใหม่  จดัซ้ือทรัพยสิ์น หรือการก่อภาระ
หรือหน้ีใดๆ ท่ีมีมลูค่าเกินกวา่ยีสิ่บลา้น (20,000,000) บาท แต่
ไม่เกินหน่ึงร้อยลา้น (100,000,000) บาท 

4. การก่อตั้ง หรือปิดบริษทัยอ่ยใดๆไม่วา่บริษทัจะเป็นเจา้ของ
ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ตาม 

5. การควบรวม ผนวก หรือรวมกิจการของบริษทั 
6. การเลิก การช าระบญัชี หรือการปิดกิจการของบริษทั เวน้แต่

ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้หรือกรณีท่ีมีการยืน่ค  าร้องโดย
สมคัรใจในนามของบริษทัเพื่อขอลม้ละลาย 

7. การอนุมติังบประมาณประจ าปีของบริษทั และการแกไ้ข
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เร่ือง รายละเอียด 
เปล่ียนแปลงเร่ืองดงักล่าว 

8. การก่อหลกัประกนัเหนือทรัพยสิ์นใดๆของบริษทั 
9. การด าเนินการ หรือยติุขอ้เรียกร้อง การฟ้องร้องด าเนินคดี 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาทางตุลา
การ หรือทางปกครองอ่ืนใด ซ่ึงมีทุนทรัพยเ์กินมลูค่าเทียบเท่า
หน่ึงร้อยลา้น (100,000,000) บาท 

10. การอนุมติัการเพ่ิมเงินทุนในโครงการดงักล่าว ซ่ึงเกินกวา่
งบประมาณตน้ทุนเดิมท่ีก าหนดไวส้ าหรับโครงการดงักล่าว 

11. การเพ่ิม หรือลดทุนจดทะเบียน 
12. การจดัสรรหุน้ใหม่ใหเ้สมือนหน่ึงว่าไดใ้ชเ้ต็มค่าแลว้ หรือได้

ใชแ้ต่บางส่วนแลว้ตวัอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากตวัเงิน และ 
13. การลงทุน หรือการก่อหน้ีใดๆ ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่อ  านาจของ

คณะกรรมการบริษทั 
การโอนหุน้ ภายใตข้อ้ยกเวน้ท่ีก าหนดในสัญญาน้ี คู่สัญญาจะโอนหุ้น จ าหน่ายจ่าย

โอนหุ้น จ าน าหุ้น หรือ ก่อภาระผกูพนัเหนือหุ้นของบริษทั โดยไม่ได้
รับความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาไม่ได ้ 

หากผูถื้อหุ้นอ่ืนไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะโอน
หุ้นจะต้องเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่ สัญญาก่อน (คู่ สัญญา
ดงักล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน ) หากคู่สัญญาไม่ซ้ือหุ้นในเวลาท่ีก าหนด 
คู่สัญญาท่ีประสงคจ์ะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลอ่ืนไดโ้ดยตอ้ง
มีเง่ือนไขและราคาการขายท่ีไม่เป็นประโยชน์กว่าท่ีเสนอให้แก่
คู่สัญญา  

การผดิสัญญา หากคู่สัญญารายใดรายหน่ึงผิดสัญญาในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัและไม่
เยียวยาการผิดสัญญานั้นภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือแจ้ง
จากคู่สัญญาท่ีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่ สัญญาท่ีไม่ได้เป็นฝ่ายผิด
สัญญามีสิทธิเลือกท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัท่ีถือโดยคู่สัญญาท่ีผิดสัญญาหรือ
เลิกสัญญาน้ี  
หากคู่สัญญาท่ีไม่ไดก้ระท าผดิสัญญาเพียงรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย 
(แต่ไม่ใช่ทุกราย) ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น คู่ สัญญาท่ีใช้สิทธิดังกล่าว 
มีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นทั้งหมดของคู่สัญญาท่ีกระท าผิดสัญญาตามสัดส่วน
การถือหุน้ในบริษทั 

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

บริษทัมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในท่ีเคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยตระหนักถึงความส าคัญและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู ้ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
ทุกภาคส่วนอยา่งเท่าเทียม บริษทัไดมี้การดูแลการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยขอ้มูลภายใน 

บริษัทได้ก าหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้ร่ัวไหลออกสู่
บุคคลภายนอกตามความส าคัญ และการใช้ขอ้มูลภายในของบุคลากรบริษทัต้องอยู่ภายใน 
กรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้ น ส าหรับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ  ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั้นดว้ย  

บริษทัมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจ
และมีความชดัเจนเพียงพอเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

ทั้งน้ี บริษทัมีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธารณชน ได้แก่ นักลงทุนสัมพนัธ์ 
และบริษทัก าหนดใหก้ารร่ัวไหลของขอ้มูลเป็นหน่ึงในปัจจยัความเส่ียงของบริษทัท่ีบรรจุไวใ้น
แผนการบริหารความเส่ียงของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลร่ัวไหล 
อยา่งรัดกมุดว้ย 

2. แนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมีมาตรการก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ัง 
ท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยต์่อส านักงาน ก.ล.ต. ทันทีท่ีมีการท ารายการ เพื่อด าเนินการ 
ตามหลกัเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนอย่างถูกตอ้งครบถว้น อีกทั้ ง
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายและแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลางดท าการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราว
ไม่น้อยกวา่ 1 เดือน เพ่ือป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกนัของ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการลงโทษผูใ้ชข้อ้มูลภายในของบริษทัอยา่งไม่ถูกตอ้ง
และไม่ไดรั้บอนุญาตตามระเบียบการปฏิบติังานของบริษทัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทั 

ทั้ งน้ี บริษัทแจ้งให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินแลว้ 1 วนั ของทุกไตรมาส โดยจัดส่งเป็น
อีเมลลเ์พ่ือความสะดวกรวดเร็วท่ีกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบไดอ้ยา่งแน่นอน 
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2559 

 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

หน่วย : บาท 
รายการ ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี1 ค่าสอบบญัชี 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) นางสาววราพร ประภาศิริกุล 930,000.00 

2 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 172,000.00 

3 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 885,000.00 

4 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 640,000.00 

5 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 495,000.00 

รวมค่าตอบแทนการสอบบญัชี 3,122,000.00 

หมายเหตุ :   1ผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 บริษทัก าหนดนโยบายจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทุก 5 ปี  

9.6.2 ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

หน่วย : บาท 

รายการ ช่ือบริษทัผูจ่้าย 
ประเภทของ 
งานบริการอ่ืน 

ผูใ้หบ้ริการ 

ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ค่าตอบแทน
ท่ีจ่ายแลว้ 

ค่าตอบแทน 
ท่ีตอ้งจ่าย 
ในอนาคต 

1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์  
จ ากดั (มหาชน) 

การใหค้  าปรึกษา 
ดา้นบญัชี 

บริษทั ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั 

- - 

2 บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย  
เอนเนอร์จี จ  ากดั 

การใหค้  าปรึกษา 
ดา้นบญัชี 

บริษทั ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั 

- - 

3 บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 
จ  ากดั 

การใหค้  าปรึกษา 
ดา้นบญัชี 
 

บริษทั ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั 

- - 

4 บริษทั บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 

รับรองแบบขอ
ใชสิ้ทธิ BOI 

บริษทั ส านกังาน    
อีวาย จ ากดั 

- 
 

70,000.00 

5 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั รับรองแบบขอ
ใชสิ้ทธิ BOI 

- 
- 70,000.00 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) - 140,000.00 
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9.7 การปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ ๆ 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ์
ของกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร
นั้ นๆ ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท เ พ่ือด าเนินการเปิดเผยต่อ 
ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑแ์ห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์        
พ.ศ. 2535 และฉบับท่ีแก้ไข มาตรา 59 ประกอบกับประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ.12/2552 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของกรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้สอบบัญชี ทั้ งน้ี ในปี 2559 กรรมการและผู ้บริหารได้รายงาน 
การถือหลกัทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองให้บริษัททราบ ซ่ึงได้ด าเนินการ
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและ
เปล่ียนแปลงการถือครองใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสม ่าเสมอทุกไตรมาสดว้ย 
โดยท่ีผ่านมาตั้งแต่บริษทัด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์การถือครองและ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัโดยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร รายละเอียด1 ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

สถานะ 
การถือครอง 

จ านวนหุ้น  
ณ วนัท ารายการ 

(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
ภายหลงัท ารายการ  
เพ่ิม /(ลด) (หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั/ 

วนัท่ีท ารายการ 

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 ธนัวาคม 2558) 

นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) 

เพิ่มทุนตามสัดส่วน 1,000,000 1,340,000 0.0182 
(29 พฤษภาคม 2558) 

นายณรงค ์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทั 
ภิบาลและบริหารความเส่ียง 

- - - - 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

ซ้ือ 
 

เพิ่มทุนตามสัดส่วน 

400 

 

680 

2,000 

 

2,680 

0.0000 
(19 มีนาคม 2558) 

0.0000 
(29 พฤษภาคม 2558) 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริษทั - - - - 
นายประเวศ  อิงคดาภา กรรมการบริษทั 

(กรรมการอิสระ) 
รับโอน 450,000 450,000 0.0061 

(22 และ 23 สิงหาคม 2559 
นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการบริษทั - - - - 
นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริษทั - - - - 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์3 กรรมการบริษทั - - - - 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั - - - - 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

สถานะ 
การถือครอง 

จ านวนหุ้น  
ณ วนัท ารายการ 

(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
ภายหลงัท ารายการ  
เพ่ิม /(ลด) (หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั/ 

วนัท่ีท ารายการ 

นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริษทั  
และกรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - 

นายสุพงศ ์ ชยตุสาหกิจ2 กรรมการบริษทั - - - - 
นายอลัวิน  จี3 กรรมการบริษทั - - - - 
นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นายวรท ศกัด์ิสุจริต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

หมายเหตุ :  1  รวมการถือหลกัทรัพยโ์ดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
     2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ งให้ นาย แวน ฮวง ดาว เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน  

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ ท่ีขอลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2559 
    3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัแต่งตั้งให้ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

แทน นายอลัวนิ จี ท่ีขอลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

         
ในรอบปี 2559 ไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารการกระท าผิดด้านการทุจริตหรือจริยธรรม  
รวมถึงไม่มีกรณีท่ีกรรมการลาออกจากต าแหน่งเน่ืองจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และสร้าง
องคก์รใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ดว้ยการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
กลยทุธ์ของบริษทัคือ การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกบัการเติบโตของชุมชนและสงัคมโดยรอบโครงการ และการ
ดูแลส่ิงแวดลอ้มไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบจากการด าเนินกิจการของบริษทั รวมถึงการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า 
 
การด าเนินการเพ่ือความยัง่ยืนดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทันั้น บริษทัไดน้ าเอามาตรฐานและแนวปฏิบติั
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก าหนดและส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมด าเนินกิจการดว้ยความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม มาปรับใชร่้วมกบัแนวทางของโรงงานเพื่อใหมี้การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกนั   
โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

การจดัการทรัพยากรภายในโครงการโรงไฟฟ้า 

บริษทัตระหนักว่าการผลิตไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียง  จึงไดน้ าระบบการจดัการ 
ตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2008 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) เขา้มาใชใ้นระบบการผลิต  
พร้อมทั้งเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหค้วามมัน่ใจกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วนได้ว่าโครงการโรงไฟฟ้ามีความปลอดภยัในการท างานและพร้อมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ 
ใหมี้คุณภาพท่ีดี 

การจดัการทรัพยากรภายในส านกังาน 

เพ่ือใหก้ารใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นไปอยา่งคุม้ค่า บริษทัจึงมุ่งเนน้การสร้างจิตส านึกของพนกังานให้ตระหนกัถึง
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การปร้ินเอกสารเท่าท่ีจ าเป็น รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการท างานให้
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือช่วยอนุรักษพ์ลงังาน 

การดูแลชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัไม่เพียงแต่ให้ความส าคญักบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบของโครงการเท่านั้น บริษทัยงัเห็นถึง
ความส าคญัของสังคม และชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน ด้วยการ
สนบัสนุนชุมชนและชาวบา้นใหไ้ดมี้การศึกษา และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดด้ าเนินการตามแนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 8 ขอ้ ดงัน้ี 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

ส่ิงส าคญัส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน คือการไดรั้บความไวว้างใจ และการสนบัสนุน
จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการด าเนินธุรกิจตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งหลกัทุกภาคส่วน เช่น พนัธมิตร บุคลากร ชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้มรอบๆโครงการท่ีบริษทัด าเนินการ 
รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในส่วนอ่ืนๆท่ีมิไดเ้ป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหลกักบัทางบริษทั  
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company มีหนา้ท่ีตอ้งสร้างกลไกท่ีแน่ใจไดว้า่การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชัน่แมเ้พียงระดบับริษทัหรือบริษทัย่อย 
จะส่งผลกระทบเสียหายต่อการด าเนินงาน ความเช่ือมัน่ และภาพรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ดังนั้น บริษทั 
และบริษทัย่อย จึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสเป็นธรรม  
เพื่อผลตอบแทนท่ีดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้น และค านึงถึงประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
อยา่งแทจ้ริง บริษทัจึงไดก้ าหนดมาตรการด าเนินการเพ่ือต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

1.   การก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร 
ทุกระดับของบริษทัและบริษทัย่อยมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่จึงไดก้ าหนดนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ผ่านทางนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : CG Policy) 
และนโยบายการควบคุมและกลไกลการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control Policy) พร้อมทั้ง
ส่ือสารและบงัคบัใชน้โยบายดงักล่าวกบัพนกังานในทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ของบริษทั ในการน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (รายละเอียด
ปรากฏตามขอ้ท่ี 9 การก ากบัดูแลกิจการ) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นสากล 
และใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงนโยบายดงักล่าว 
ไดก้ าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน 
รวมถึงนโยบายการเขา้ท าธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดงักล่าว เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     

2.  การใชข้อ้มูลภายใน การค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนหน้าท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารของ
 บริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้ก าหนด
นโยบายการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลภายในของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญชี 
และบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ีย ังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย  
และเพื่อก ากับดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัจึงไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตามนิยามของ
ส านกังานก.ล.ต. มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรกเม่ือไดรั้บการแต่งตั้ง โดยจะตอ้ง
รายงานต่อส านกังานก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลง 
การถือครองหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย 
การเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวโดยก าหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส รวมทั้ ง
เปิดเผยขอ้มูลจ านวนหุน้ท่ีกรรมการและผูบ้ริหารถือครองไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย  
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นอกจากนั้น บริษทัไดก้ าหนดหา้มมิให้บุคคลดงักล่าวน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์ท่ียงัไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนออกเปิดเผยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทบญัญติัมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(มาตรา 242 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ 2559) และบริษทัยงัได้
ก าหนดมาตรการป้องกนัส าหรับการใช้ขอ้มูลภายในดงักล่าว โดยก าหนดนโยบายและแจง้ให้กรรมการ 
และผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลางดการซ้ือขายหลกัทรัพย ์กล่าวคือ 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษทั และภายหลงัการเปิดเผยงบการเงิน 1 วนัรวมทั้งไดก้ าหนด
บทลงโทษและการบงัคบัใชส้ าหรับการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัดดว้ย  

ทั้ งน้ี บริษัทได้ด าเนินการท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบาย 
ท่ีก าหนดไว ้โดยจดัใหมี้การอบรมสมัมนาแก่บุคลากรของบริษทั เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง
เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งให้บุคลากรของบริษทัสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการช่วย
ป้องกัน และตรวจสอบการทุจริตในองค์กร และเม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2559 บริษทัได้จัดให้บุคลากร 
ระดับบริหารในกลุ่มบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางการก าหนดมาตรการการควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสมส าหรับนิติบุคคลในการป้องกนัการให้สินบนท่ีจดัข้ึนโดยไดรั้บการสนับสนุนจากส านักงาน
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และไดมี้การถ่ายทอดให้บุคคลากรในองค์กรเพ่ือให้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3.   การจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุม 
ในทุกกิจกรรมของบริษทั รวมถึงพฒันาระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพย ์และส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) ทั้งน้ี บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทั้ งบริษทัและบริษทัย่อย  
เพ่ือทบทวนและตรวจสอบกระบวนการท างานและก าหนดมาตรการจดัการกรณีตรวจพบขอ้พิรุธท่ีสุ่มเส่ียง
เขา้ข่ายเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในบริษทัและบริษัทย่อยทุกบริษทั เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือไดรั้บแจง้เบาะแสหรือขอ้ควรสงสัย เพ่ือให้สามารถแน่ใจไดว้่าทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 
ของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคลอ้งตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของบริษทัจดทะเบียนอยา่งครบถว้น 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมีคุณสมบติั
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน  
ท่ีมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น 
พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการไดม้า
จ าหน่ายไปให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบริษัท รวมทั้ งสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ  
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ทั้ งน้ี บริษัทมีมาตรการลงโทษบุคลากรผู ้กระท าทุจริตคอร์รัปชั่นตามล าดับขั้นตอน กล่าวคือ ส านัก
ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเม่ือตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส และหากพบว่า 
มีการกระท าความผิดจริงจะน าเสนอผลการตรวจสอบต่อตน้สังกดัสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการ
ผูจ้ดัการ พร้อมจดัใหมี้การไต่สวนเพ่ือหาขอ้สรุปอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบองคค์ณะพิจารณา
ร่วม และเม่ือตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะด าเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อบุคลากรดังกล่าว ได้แก่ 
การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การเลิกจา้ง ตลอดจนการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งยติุธรรม 

และในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยบัญญัติ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558  
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญั จึงไดมี้การทบทวนเพ่ือก าหนดแนวทางการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมใน
การป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายฉบบัดงักล่าวต่อไป 

4.  การก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสและมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส (Whistleblower) 

บริษทัเปิดช่องทางการร้องเรียนท่ีน่าเช่ือถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณ การกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของบุคคลในองคก์ร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนกังานและบุคคลภายนอกอ่ืนๆ  

ในปัจจุบนั บริษทัไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสผา่น 3 ช่องทาง ดงัน้ี 

1) ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัโดยตรงท่ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ www.ckpower.co.th/th/ir  
2) ผา่นทาง E-mail ท่ี directors@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th 
3) แจง้ทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)
 เลขท่ี 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการคุม้ครองและเก็บขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั ซ่ึงบริษทัจะเขา้แกไ้ขและบรรเทา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมายอยา่งเร่งด่วนท่ีสุด 

5. การก าหนดนโยบายป้องกนัการทุจริตจากภายนอกองคก์ร 

บริษทัส่ือสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานนอ้มน านโยบายการก ากบัดูแลไปใชก้บัการติดต่อประสานงาน
กบัคู่คา้และบุคคลภายนอก เพ่ือปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชัน่ และผลกัดนัให้คู่คา้หรือบุคคลภายนอกท่ี
ติดต่อกบับริษทัและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรม โดยก าหนดมาตรการลงโทษทาง
วินัยกบัพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน่และยกเลิกการท าธุรกรรมกบัคู่คา้หรือ
บุคคลภายนอกดงักล่าวอยา่งเด็ดขาด 

ในส่วนของการด าเนินการเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่แลว้ บริษทัยงัไดป้ลูก
จิตส านึกป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัให้พนักงานเขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างจิตส านึกและตระหนกัถึงแนวทางจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

http://www.ckpower.co.th/th/ir
mailto:ir@ckpower.co.th
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6.  การก าหนดความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ในแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

บริษทัก าหนดใหก้ารทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นหน่ึงในปัจจยัความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวงัความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากขั้นตอนการด าเนินงาน โดยคณะท างานการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อย 
จะท าการประเมินความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงขอบริษทัทุกไตรมาส และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงเพ่ือพิจารณา รวมถึงน าเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจ 
และควรเฝ้าระวงัติดตามอย่างใกลชิ้ด หากตรวจพบความเปล่ียนแปลงหรือขอ้ควรพิจารณาท่ีมีนัยส าคญั  
ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงจะน าเสนอรายงานการพิจารณาประเมินความเส่ียง  
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

ในปี 2558 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริต (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองการควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัมิให้มีการกระท าความผิด
เก่ียวกับการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐ บริษัทได้ให้ความส าคัญกับกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงได้จัดอบรม 
แก่พนกังานโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ปปช.) เพื่อทบทวนแนวทางท่ีเหมาะสมในการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีดีให้สอดคลอ้งตามมาตรา 
123/5 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน และเช่ือวา่การเคารพและการให้
เกียรติผูอ่ื้น ถือเป็นพ้ืนฐานของการท างานร่วมกนั บริษทัสนับสนุนให้พนักงานใชสิ้ทธิตามชอบธรรมในฐานะ
พลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดงักล่าวจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นทั้งทางวาจาและการกระท า รวมถึงเคารพและ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด  

การปฏิบัตต่ิอบุคลากรอย่างเป็นธรรม 

บุคลากรเป็นทรัพยากรหลกัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรให้ประสบความส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหพ้นกังานมีความสุขในการท างานถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิง่ บริษทัไดย้ึดหลกัการของกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในการดูแลพนักงานให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน รวมถึงมี
สวสัดิการท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีใหแ้ก่บุคลากร เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ความสามารถ 

บริษทัเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกนั เคารพความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบติักบัพนกังานทุกคนไม่วา่จะเช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษา หรือสถานะทางสงัคมใด 

บริษทัก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังานแต่ละระดบัไวเ้ท่าเทียมกนั โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศและไม่วา่จะ
ท างานในประเทศหรือต่างประเทศ บริษทัมีระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปตามการพิจารณาความสามารถและผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งเป็นธรรมและ
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เหมาะสม นอกจากนั้นยงัมีระบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนกังานในระดบัท่ีแข่งขนัไดก้บับริษทัใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกนัอาทิเช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพประจ าปี  และเงิน
ช่วยเหลือในกรณีต่างๆ 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโต 
กา้วหนา้ในสายงานอย่างเท่าเทียมกนัโดยมุ่งเนน้การอบรมท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ีงานโดยตรงและการอบรมเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพในดา้นอ่ืนๆ   

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน  
นอกจากน้ีบริษทัปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งบริษทัยงัไดร้ณรงค์สร้างจิตส านึก 
ให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักบรรษทัภิบาล โดยเน้นให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในชีวติประจ าวนัได ้

ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  

เ น่ืองด้วยไฟฟ้าเ ป็นปัจจัย พ้ืนฐานในการด า เ นินชีวิต  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดท่ี มีราคาถูก 
และยัง่ยืน จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค แมว้า่บริษทัจะไม่มีผูบ้ริโภคโดยตรง เน่ืองจากบริษทัประกอบ
ธุรกิจ Holding Company ถือหุ้นในบริษทัต่างๆซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
แต่ทุกการลงทุนของบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ท่ีทุกภาคส่วนจะไดรั้บเป็นหลกั 

 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยให้ความส าคญักับส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ก่อนเขา้ลงทุน 
ในโครงการโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการแต่ละโครงการโดยตอ้งมัน่ใจวา่โครงการ
นั้ นๆ มีการจัดท าการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (SIA, EIA) ตามกฎหมายท่ีครอบคลุม 
และเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงตอ้งสามารถบริหารจดัการให้มีผลกระทบน้อยกว่าผลประโยชน์ท่ีมีต่อชุมชน 
สงัคม และประเทศ เม่ือโครงการด าเนินการแลว้ บริษทัโดยตวัแทนคณะกรรมการในบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการ
โรงไฟฟ้าต่างๆท่ีบริษัทลงทุนดูแลให้โรงไฟฟ้าต่างๆปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการท่ีบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองอีกดว้ย 

ดว้ยความยึดมัน่ในพนัธกิจซ่ึงให้ความส าคญักับส่ิงแวดลอ้ม ทุกโครงการท่ีบริษทัเขา้ลงทุน ลว้นเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัมุ่งเนน้ลงทุนในโครงการ
พลงังานไฟฟ้าสะอาด พลงังานหมุนเวยีน ท่ีสร้างมลภาวะนอ้ย สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยและใชท้รัพยากร
ในขั้นตอนการผลิตอย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า  โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ และโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ เป็นตน้ 

ภายในแต่ละโรงไฟฟ้า บริษัทย่อยมีระบบการจัดการ และระบบดูแลความปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2008 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยับริษทัยอ่ย
ไดจ้ดักิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี เพื่อซอ้มแผนไฟไหมแ้ละอพยพ
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หนีไฟ ซ้อมแผนระงับเหตุก๊าซไวไฟร่ัวไหล สารเคมีและน ้ ามนัหกร่ัวไหล ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐาน EIA และอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

โดยในปีน้ีไม่ปรากฎอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างานเกิน 3 วนั อุบัติเหตุสารเคมีหกร่ัวไหลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ร้องเรียนดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ขอ้ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัตระหนักดีว่าการส่ือสารท่ีดี จะน าไปสู่ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทั กบัชุมชนและสังคม รวมถึงการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัจะท าให้เกิดความเขา้ใจกนัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกนั
สร้างสรรคชุ์มชนและสงัคมใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีและน่าอยู ่ 

บริษทัมุ่งเนน้การพฒันาเยาวชนไม่เพียงแต่เยาวชนท่ีอยูใ่นชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้าแต่รวมถึงเยาวชนในพ้ืนท่ีห่างไกล
ใหมี้โอกาสไดศึ้กษาเพื่อใหไ้ดมี้ความรู้ ความสามารถทดัเทียมกบัเยาวชนในเมือง  

การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพฒันานวตักรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แมบ้ริษทัจะไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต
เทคโนโลยีแต่บริษทัมุ่งมัน่ในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และความส าเร็จในดา้นต่างๆ ให้แก่ทุกภาค
ส่วน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรม 
ในการประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อเสถียรภาพดา้นพลงังานของประเทศ 
ในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีมีส่วนเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับนวตักรรมและ
เทคโนโลยดีา้นพลงังานต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 

กจิกรรมเพือ่สังคมทีบ่ริษัทได้ร่วมสนับสนุน 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มดว้ยการท างานบนความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน เพราะเราตระหนกั
เสมอวา่เราเป็นสมาชิกของชุมชนและสงัคมเดียวกนั บริษทัไม่เพียงแต่สนบัสนุนชุมชนรอบๆ โครงการให้มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน แต่ยงัสร้างเสริมใหชุ้มชน และสงัคมในประเทศของเราไดมี้ชีวติความป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 10 ความรับผิดชอบต่อสงัคม  

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 164 

กิจกรรม ร่วมสืบสานพระพทุธศาสนา ทอดกฐินสามคัคี ปี 2559 ณ วดันาหว้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบั กลุ่มบริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ภาพงานทอดกฐิน
สามคัคี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ ถาวรวตัถุ และเสนาสนะภายในวดัท่ีช ารุดทรุดโทรม   
ณ  วดันาหว้ย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในวนัเสาร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 
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กิจกรรม โครงการห่ิงหอ้ย ปี 1 อาคารเรียนพลงัแสงอาทิตย ์และกงัหนัน ้ าผลิตไฟฟ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ไปปรับปรุงอาคารเรียนพร้อม
ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ให้กบัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั (ศศช.) บา้นปู่ค านอ้ย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจดัท า
ระบบกงัหันน ้ าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เพ่ือใชใ้นช่วงฤดูฝนส าหรับนกัเรียน
และชาวบา้นในหมู่บ้านแม่ปะกลาง อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 และไดมี้การส่งมอบใน
วนัท่ี 5 และ 6 ธนัวาคม 2559 
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โครงการห่ิงห้อยน้ี เป็นโครงการท่ีบริษทัไดเ้ชิญชวนให้พนกังานท่ีมีจิตอาสาเขา้ร่วมกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความ
สามคัคีในการท างาน และให้พนักงานไดเ้รียนรู้ท่ีจะแบ่งปัน รวมถึงการท างานเพ่ือผูอ่ื้นโดยมิไดห้วงัส่ิงตอบแทน
ตามปณิธานของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ  สอบทาน 
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีส านกัตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
เพื่อใหค้วามเช่ือมัน่อยา่งอิสระวา่ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผลครอบคลมุ
ดา้นท่ีส าคญัหลกัขององค์กร ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑภ์ายในองคก์รและหน่วยงานภายนอกองคก์ร โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีขอบเขต
งานตรวจสอบทั้ งบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 ท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอา้งอิงตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในท่ีดีของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO)  ทั้งน้ี การปฏิบติังานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน
ยงัไดใ้หค้วามเช่ือมัน่รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ความถูกตอ้งความเช่ือถือได้
และทันเวลาของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบภายในบริษทั ขอ้ก าหนด
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผูถื้อหุน้ ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานความเป็นธรรมดา้นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีในการพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 
พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้นในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ในระหวา่งปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 6 คร้ัง โดยมีวาระการประชุมร่วมกนัระหวา่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง เพ่ือซักถามเก่ียวกบัแผน
งานสอบบญัชีและประเด็นต่างๆ ท่ีตรวจพบในระหวา่งการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ 

ดา้นการบริหารความเส่ียง บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการบริหารจดัการ  
โดยมีคณะท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารจากทุกสายงานด าเนินการระบุปัจจยัเส่ียง วิเคราะห์ผลกระทบ 
และโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงนั้นให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และสอดคลอ้ง 
กบันโยบายของบริษทั แลว้น าเสนอคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมเป็นรายไตรมาส โดยมีส านกัตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบ
ติดตามผลสม ่าเสมอ  เพ่ือใหค้วามเช่ือมัน่ต่อกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นอิสระ โดยรายงานผลให้กบั
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบหรือ
พิจารณาหากมีขอ้สงัเกตท่ีส าคญัท่ีมีความเส่ียงต่อบริษทั  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 กรรมการอิสระของบริษทั 3 ท่าน 
ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน รวม 2 ท่านเขา้
ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร
และอนุมติัรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ รวมถึงผลจากการตอบค าถามในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ท่ี ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยมีความเห็นตรงกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายใน 
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ของบริษทัและบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุน ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมิน
ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ระบบการติดตาม มีความเพียงพอ
และความเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให้สามารถป้องกนั
ทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัท่ีเขา้ลงทุน จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชใ้นทางมิชอบหรือโดยไม่มี
อ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อย่างเพียงพอแลว้ นอกจากนั้น ในปีท่ีผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัไม่เคยไดรั้บรายงานว่ามีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัจาก
ผูส้อบบญัชี และส านกัตรวจสอบภายในแต่อยา่งใด 

2. หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

ในปี 2559 บริษทัได้สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  
ซ่ึงสามารถรักษาความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายในเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้    

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้
อนุมติัแต่งตั้งนายธนนัท์รัฐ  กิตติสรวงศ์  ต  าแหน่งผูช้  านาญการตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั โดยมีความเห็นวา่ นายธนนัท์รัฐ  กิตติสรวงศ์ เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท างาน และวุฒิการศึกษาอีกทั้ งยงัเป็นผูท่ี้ได้รับวุฒิบตัรผูต้รวจสอบ
ภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand) ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม 
ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 เป็นตน้ไป โดยในการแต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

นอกจากนั้น บริษทัมอบหมายให้ นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานก ากบัดูแล ด ารง
ต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั  

ทั้งน้ี คุณสมบัติของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากบัดูแล 
การปฏิบติังานของบริษทั ไดป้รากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
ของบริษทั 
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12.  รายการระหว่างกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2559 ภายใตห้ลกัการพิจารณา
การเขา้ท ารายการ ดงัน้ี 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
บริษทัพิจารณาเขา้ท ารายการระหว่างกนัตามความจ าเป็นและสมเหตุสมผลและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
โดยพิจารณาถึงความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั 
หรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีเง่ือนไขไม่แตกต่างไปจากการท ารายการกบับุคคลภายนอก และ
เป็นไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามปกติของธุรกิจ หลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นในแต่ละรายการ เพ่ือประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม          

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
บริษทัก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัแบ่งเป็น 3 กรณี กล่าวคือ  
1) กรณีรายการระหวา่งกนัท่ีไม่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัจะพิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการโดยฝ่ายบริหาร

ตามระดบัอ านาจการพิจารณาอนุมติั  
2)  กรณีรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงกนัประเภทธุรกิจปกติและสนบัสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการ

บริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัมอบอ านาจในหลกัการให้ฝ่ายจดัการมีอ านาจพิจารณาเขา้ท ารายการได้ตามระดบั
อ านาจการพิจารณาอนุมติั โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัรับทราบ และ 

3)  รายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืน บริษทัก าหนดให้ทุกรายการจะตอ้งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ 
ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยจะไดรั้บจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาการท ารายการดังกล่าวและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกอบกับหลักเกณฑ์ของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยเง่ือนไขและหลกัเกณฑก์ารเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนั  

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมีการท ารายการระหว่างกนัเกิดข้ึนอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเน่ืองจากรายการ 
ในปัจจุบนั เช่น สัญญาซ่อมบ ารุง สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติและน ้ าดิบ สัญญาจา้งบริหาร เป็นตน้ โดยจะเป็นไป
ตามลกัษณะการคา้ปกติ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ี
พิจารณาให้ความเห็นการท ารายการประเภทดงักล่าวว่ามีความจ าเป็น สมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ และราคา 
ท่ีก าหนดมีความเหมาะสม เพ่ือมิให้มีเง่ือนไขแตกต่างจากการท ารายการประเภทเดียวกนักบับุคคลภายนอก และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทัแลว้ 
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1. ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับริษัท/บุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกจิ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน)  (CKP หรือ บริษัท) 

N/A บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานประเภทต่างๆ และให้บริการงานท่ีปรึกษาและ
บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย  
เอนเนอร์จ ีจ ากดั  (SEAN) 

ถือหุน้ร้อยละ 56 โดย CKP SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั  (NN2) ถือหุน้ร้อยละ 75 โดย SEAN 
(สดัส่วนการถือหุน้โดยออ้มของ 
CKP ใน NN2 เท่ากบัร้อยละ 42) 
NN2 เป็นบริษทัแกนของ CKP 

NN2 เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
โดยเป็นผูไ้ดรั้บสมัปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ตามสมัปทาน
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 615  
เมกะวตัต์ โดยโครงการตั้งอยู่ท่ีแขวงไซสมบูน นครหลวง
เวยีงจนัทน์ สปป.ลาว 

บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน 
จ ากดั  (BIC) 

ถือหุน้ร้อยละ 65 โดย CKP BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นโดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 117.5 เมกะวตัต ์
และไอน ้ า 19.6 ตนัต่อชัว่โมง (ส าหรับโครงการ BIC-1) โครงการ
ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

บริษัท บางเขนชัย จ ากดั (BKC) ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP BKC เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย ์มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวตัต ์โครงการ
ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

บริษัท ซีเคพ ีโซล่าร์ จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพ่ือเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
บริษัท เฮลอิอส พาวเวอร์ จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพ่ือเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพ่ือเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
บริษัท วสิ โซลสิ จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพ่ือเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งมาเพ่ือเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
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บริษัท/บุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) 

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพฒันา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภค 
ขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอยา่งครบวงจร และเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั เน่ืองจาก CK เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั โดย CK ถือหุน้ CKP ในสัดส่วนร้อยละ 29.241 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของบริษทั ทั้งน้ี 
CK และบริษทัมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์(2) นายณรงค ์แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ 
มริตตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์

บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (CHK) 

CHK เป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน สปป.ลาว เน่ืองจาก CHK ถือหุ้น
ทั้งหมดโดย CK จึงท าให้ CHK เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งของ CK ดงันั้น CHK กบับริษทัจึงมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั และ CHK 
เขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั ทั้งน้ี CHK และบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) (TTW) 

TTW ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา เน่ืองจาก TTW เป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัโดย TTW ถือหุ้น 
CKP ในสดัส่วนร้อยละ 25.312 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของบริษทั TTW จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
กบับริษทั ทั้งน้ี TTW และบริษทัมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ (1) ดร. ทนง  พิทยะ (2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ 
(3) นายเตชะพิทย ์ แสงสิงแกว้ (4) นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BEM) 

BEM ประกอบธุรกิจเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นท่ี 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และ
ประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เน่ืองจาก BEM เป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดย BEM ถือหุ้น 
CKP ในสดัส่วนร้อยละ 19.402 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของบริษทั BEM จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กบับริษทั ทั้งน้ี BEM และบริษทัมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์

บริษัท พที ีจ ากดัผู้เดยีว (PT) 

PT ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ในสปป.ลาว เน่ืองจากกรรมการของ PT เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการบริษทั 
1 ราย ได้แก่ นายแวน ฮวง ดาว3 ซ่ึง นายแวน ฮวง ดาว เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 22 กันยายน 2559  
จึงมีผลท าให้ PT เขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัตั้งแต่วนัดงักล่าว ดงันั้นรายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทักบั 
PT จะแสดงรายการท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี PT และบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั 

 

                                                 
1 ข้อมูล  ณ วันแจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพยข์องกิจการ (แบบ 246-2) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
(ส านกังาน ก.ล.ต.) โดย CK ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2559 
2 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุดของบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
3 นายแวน ฮวง ดาว เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 
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บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (RATCH) 

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าท่ีเป็นแกนน าของกลุ่มบริษทั RATCH ในการก าหนด    
ทิศทางการด าเนินงาน และแผนกลยทุธ์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา และการขยายกิจการ ท่ีมุ่งลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน SEAN  
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั RATCH จึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั ทั้งน้ี RATCH และบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั (ราช-ลาว) 

ราช-ลาว เป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจด าเนินงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา ซ่ึงให้บริการ
รวมถึงโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ดว้ย เน่ืองจาก RATCH ถือหุน้ทั้งหมดใน ราช-ลาว จึงท าให ้ราช-ลาว เป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง
ของ RATCH ซ่ึง RATCH เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ดงันั้น ราช-ลาว จึงเขา้ข่ายเป็น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั ทั้งน้ี ราช-ลาว และบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั 

เน่ืองจากในปี 2559 ไดมี้การใหบ้ริการและจ่ายค่าบริการระหวา่งบริษทักบั ราช-ลาว ในช่วงเวลา วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2559 ดงันั้น รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทักบั ราช-ลาว จะแสดงรายการท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2559 เท่านั้น 

บริษัท โกลบอล  เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (GPSC) 

GPSC เป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้ า และน ้ าส าหรับอุตสาหกรรมให้กบัลูกคา้
อุตสาหกรรมและ กฟผ.  โดย GPSC มีหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจาก GPSC ถือหุ้น BIC 
ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ BIC ดงันั้น GPSC จึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ BIC และ
เขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทั ทั้งน้ี GPSC และบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) 

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียม และด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วม
ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม เน่ืองจาก ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.584 ของทุนจดทะเบียนและ 
เรียกช าระแลว้ใน GPSC ปตท. จึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ GPSC และเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั ทั้งน้ี 
ปตท. และบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ทีด่นิบางปะอนิ จ ากดั (BLDC) 

BLDC ประกอบธุรกิจบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพ้ืนท่ีในนิคม และให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วน
ภายในนิคมอุตสาหกรรม ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขท่ี 308) แยกจาก 
ถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 32) ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ต  าบลคลองจิก และหมู่ท่ี 16 ต  าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจาก BLDC และบริษทัมีกรรมการร่วมกนั 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์และ 
(2) ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์BLDC จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั 

                                                 
4 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 จาก www.set.or.th 
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รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL) 

GOL เป็นผูใ้ห้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 แก่ SEAN (ซ่ึงต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2)  
เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัตั้งแต่วนัเปิดจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดย NN2 มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและ
ภาษีใหก้บั GOL ตามระยะเวลาและอตัราท่ีก าหนดในสญัญาสมัปทาน ซ่ึง NN2 ไดเ้ร่ิมจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวให้กบั GOL 
แลว้ นับตั้งแต่วนัท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นช่วงแรก (26 มีนาคม 2554) เป็นตน้มา โดย GOL เป็นผูถื้อหุ้นของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ซ่ึง EDL ถือหุ้นใน บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ในสัดส่วนร้อยละ 75 และ 
EDL-Gen ถือหุ้น NN2 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน NN2 ซ่ึง NN2 เป็นบริษทัยอ่ยของ 
SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ดงันั้น GOL จึงเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั ทั้งน้ี GOL และ
บริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รัฐวสิาหกจิไฟฟ้าลาว (EDL) 

EDL เป็นรัฐวสิาหกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต 
จดัให้ไดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้งน าเขา้และส่งออกพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ี EDL ยงัท า
หนา้ท่ีพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า ซ่ึงรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าของสปป.ลาว ดว้ย เน่ืองจาก EDL เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน NN2  
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทั้งน้ี EDL และบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ผลติ-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) 

EDL-Gen เป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้า ใน สปป.ลาว เน่ืองจาก EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน NN2  
ซ่ึง NN2 เป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ดงันั้น EDL-Gen จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนักบับริษทั ทั้งน้ี EDL-Gen และบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนั 
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รายละเอยีดของรายการระหว่างกนัส าหรับปี 2559 

1. รายการระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) 

CK เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ CKP ในสดัส่วนร้อยละ 29.24 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การเช่าพืน้ทีส่ านักงานบริษัทในอาคารของ CK  

 ค่าเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน 
 เจา้หน้ีรายการ ค่าสาธารณูปโภค 

 

6.87 

0.19 

 

7.41 

- 

 

บริษทัได้ใชพ้ื้นท่ีชั้น CH, ชั้น 20 และชั้น CH และ บริษทั  

บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“BIC”) เช่าพ้ืนท่ีชั้น 17 

ของอาคารวิริยะถาวรของ  CK โดยอัตราค่าเช่าพ้ืนท่ี

ส านักงานและอตัราค่าสาธารณูปโภค เป็นอตัราปกติท่ี CK 

เรียกเก็บจากผูเ้ช่าทัว่ไป  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีส านักงาน

ของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และ 

ราคาค่าเ ช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม

เพราะเป็นอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ีท่ี CK ให้เช่า

กบัลูกคา้ทัว่ไปในอาคารวริิยะถาวร 

การเช่า Server  

 ค่าเช่า 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 

0.60 

0.10 

 

0.55 

 0.05 

 

บริษทัยอ่ย (BIC) ไดเ้ช่าพ้ืนท่ี Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB 

ระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 โดยเป็นอตัรา

ค่าเช่าปกติท่ี CK ใหเ้ช่ากบัลูกคา้ทัว่ไป และพิจารณาถึงความ

ปลอดภยัของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การเช่าพ้ืนท่ี Server เพื่อใช้เป็นะบบ

ปฏิบัติการฐานข้อมูลของ BIC โดยมี

ความจ าเป็น เน่ืองจากเดิม BIC ถือหุ้น
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

 โดย CK  จึงใชร้ะบบปฏิบติัการเดียวกนั

กบั CK อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษทั 

มีแผนการพัฒนาระบบปฏิบัติการและ

ลงทุนใน Server ส าหรับบริษทัในเครือ  

ดังนั้ น BIC จึงจ าเป็นต้องใช้ Server  

ของ CK เป็นการชัว่คราว นอกจากนั้น

การช าระค่าเช่า Server เป็นรายเดือน 

จะช่วยแบ่งเบาภาระ BIC ในการซ้ือ 

Server เอง จึงเป็นความสมเหตุสมผล 

ของรายการดังกล่าว และราคาค่าเช่า 

มีความเหมาะสมแลว้ 

การจ้างรับเหมาก่อสร้าง 

 ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 
 เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 

 

3,417.17 

23.71 

 

1,052.17 

46.11 

 

บริษทัย่อย (BIC) ว่าจา้งให้ CK ออกแบบด าเนินงานดา้น

วิศวกรรม ผลิต จัดซ้ือ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ ง และ

ด าเนินการทดสอบ (Commission) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชัน่ (โครงการ BIC-2) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

การว่าจา้ง CK  เพื่อท าหน้าท่ีออกแบบ 

ด าเนินงานด้านวิศวกรรมผลิต จัดซ้ือ 

จดัหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้งและด าเนินการ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

ขนาด 117 MW มูลค่าสัญญา 4,310.15 ลา้นบาท โดยท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติรายการดังกล่าวในการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 

2557 โดยมีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นวา่ราคาค่า

งานก่อสร้างมีความเหมาะสม 

ทดสอบ (Commission) ให้กบัโรงไฟฟ้า 

BIC-2 มีความสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์ต่อ BIC  เน่ืองจาก CK  มีศกัยภาพ 

มีความรู้ความช านาญในการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และ 

มีประสบการณ์เป็นท่ีน่าพอใจ ในการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า BIC-1 นอกจากนั้ น

มูลค่าสัญญา 4,310.15 ลา้นบาท ต ่ากว่า

ราคาท่ีปรึกษาทางด้านวิศวกรรมอิสระ 

ได้ประเมินไว ้ดังนั้น ราคาดังกล่าวจึงมี

ความสมเหตุสมผล 

การจ้างตรวจสอบภายใน และบริหารงาน 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริหาร 

(1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2559) 

 

1.71 

- 

 

5.26 

0.54 

 

 

บริษัทจ้าง CK เพ่ือตรวจสอบภายในให้กับบริษัทและ 

บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ย (BIC) ไดว้า่จา้งบุคลากรของ CK 

เพ่ือบริหารงานเก่ียวกับธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจน 

เนอเรชัน่ โดย CK มีประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

เน่ืองจาก CK มีบุคลากรและมีความช านาญ

ในดา้นการบริหารจดัการ นอกจากน้ีราคา
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

เน่ืองจากเป็นผูถื้อหุ้นเดิมของโครงการต่าง ๆ จึงเหมาะสม 

ท่ีวา่จา้งบุคลากรของ CK ในระหวา่งท่ีบริษทั และบริษทัยอ่ย

อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสม โดยอัตรา

ค่าจ้าง ย ังค านวณมาจากจ านวนบุคลากร ลักษณะงาน

ค่าตอบแทนของพนกังาน จึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 

ค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวย ังค านวณ 

มาจากจ านวนบุคลากร ลกัษณะงาน และ

ค่าตอบแทนของพนกังานดงักล่าว ดงันั้น 

ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 
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2. รายการระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (CHK) 

CHK ถือหุน้ทั้งหมดโดย CK ซ่ึง CK เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ CKP โดยถือหุน้ CKP ในสดัส่วนร้อยละ 29.24 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การว่าจ้างซ่อมแซมถนนในโครงการ NN2 

เนื่องจากอุบัตเิหตหิุนถล่ม  

 

49.00 - เกิดเหตุการณ์หินถล่มบริเวณหน้าผาขา้งทางข้ึนสันเข่ือน 

เม่ือวนัท่ี 4-7 กันยายน 2558 ส่งผลให้เกิดการกีดขวางทาง

สัญจรบริเวณโครงการ ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปยัง 

สันเข่ือนได้ และมีหินบางส่วนตกลงมากองบริเวณถนน

ทางเขา้โรงไฟฟ้า เพ่ือเป็นการป้องกนัเหตุอนัตรายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นเหตุจ าเป็นเร่งด่วน จึงควรให้ผูเ้ช่ียวชาญพ้ืนท่ี

ด าเนินการซ่อมแซม อีกทั้งราคาท่ี CHK เสนอมาต ่ากวา่ราคาท่ี

วศิวกรท่ีปรึกษาของโครงการประเมินไว ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีความ

สมเหตุสมผล เขา้ข่ายเป็นการสนบัสนุน

ธุรกิจปกติ และเป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้ ง  CHK ย ัง เ ป็น

ผูด้  าเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลงั

น ้ าน ้ างึม 2 จึงมีความเช่ียวชาญในโครงสร้าง

ของเข่ือนและภูมิประเทศรอบโครงการ 

ซ่ึงจะสามารถซ่อมแซมไดร้วดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การว่าจ้างปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กโิลโวลต์  

 

856.10 - NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ด าเนินการปรับปรุง ยกระดับ และ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงให้เป็นระดับ 500 กิโลโวต ์

ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

โดยเป็นการปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ 

EGAT เพื่อให้สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงสามารถรองรับโครงการ

ไฟฟ้าต่างๆ ใน สปป.ลาว ท่ีมีสญัญาซ้ือขายกบั EGAT ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเหมาะสม

และมีความสมเหตุสมผลในการว่าจ้าง 

CHK ให้ เ ป็นผู ้ด า เ นินการป รับป รุ ง

ยกระดับและก่อสร้าง โดย CHK มี

บุคลากร ท่ี มีความ รู้  ความเ ช่ียวชาญ 

และมีประสบการณ์เป็นอย่างดี อีกทั้ ง 

NN2 ได้ว่าจ้าง บริษัท Poyry Energy 

จ ากดั เป็นวิศวกรท่ีปรึกษาอิสระ เพื่อเป็น 

ผู ้ตรวจสอบความเหมาะสมของราคา 

ค่า ก่อสร้างและความสมเหตุสมผล 

ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
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3. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ( TTW)  

 TTW เป็นหน่ึงในผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 25.31 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบริษทั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การซื้อขายน า้ประปา 

 ค่าน ้ าประปา 
 ค่าบ าบดัน ้ าเสีย 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 

 

27.48 

1.74 

5.45 

 

 

 

25.14 

1.56 

5.48 

 

 

 

 

บริษทัย่อย (BIC) ไดท้ าสัญญาซ้ือขายน ้ าประปากบั TTW 

โดยมีอัตราค่าน ้ าประปา 22.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และในช่วงระยะเวลาระหว่าง

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะช าระค่าบ าบดัน ้ าเสียในปริมาณ 80% 

ของปริมาณการใช้น ้ าประปา ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่ 

เปิดด าเนินการ ช าระค่าบ าบดัน ้ าเสียในปริมาณ 20% ของ

ปริมาณการใชน้ ้ าประปา รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขาย

น ้ าประปาเพ่ือการด าเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการ 

ท่ีมีการจ่ายตามสญัญา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

เป็นรายการท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการ

ซ้ือข ายน ้ า ดิบ เ พ่ื อการด า เ นิน ธุร กิ จ

ตามปกติและเป็นราคาท่ีเหมาะสมและ

สมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตามแบบ

สญัญา 
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4. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบั บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว (PT) 

PT ถือหุน้ร้อยละ 5.33 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ใน SEAN ซ่ึง SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

ทั้งน้ี เขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2559 เน่ืองจาก นายแวน ฮวง ดาว ผูเ้ก่ียวขอ้งของ PT เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัตั้งแต่วนัดงักล่าว 
ดงันั้นรายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทักบั PT จะแสดงรายการท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2559 และเปรียบเทียบช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 
(Implementation of EMP&RAP during 
Operation Phase) 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 

1.65 
5.16 

 
 
 
 

3.30 
38.89 

NN2 ว่าจ้าง PT เพื่อด าเนินการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
จดัเตรียมเสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการ NN2 ให้อพยพมายงัเมืองเฟือง รวมถึง
ฝึกอาชีพให้ประชาชนตลอดอายุสัมปทาน ซ่ึงเป็นการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขสมัปทานกบัรัฐบาล สปป. ลาว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
การด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ของสัญญาสัมปทานดังกล่าว มีความ
สมเหตุสมผล อีกทั้ งย ัง ช่วยส่ง เสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียอีกดว้ย 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ NN2 

– โครงการปลูกยางพาราเพื่อฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยู่

และแผนพฒันาประชาชน 

(Implementation of EMP&RAP during 

Operation Phase) (Para-Rubber) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN2 ว่าจา้ง PT ให้ด าเนินการฝึกอาชีพและฟ้ืนฟูชีวิตความ

เป็นอยูใ่ห้กบัประชาชนท่ีไดรั้บกระทบและอพยพมายงัเมือง

เฟืองเพ่ิมเติมโดยการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีซ่ึงได้รับการ

จดัสรรจากรัฐบาลตลอดอายสุมัปทาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

การฝึกอาชีพและฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนท่ีต้องอพยพยา้ยถ่ินฐาน

นั้ น ต้องสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ

เป็นไปดว้ยความยัง่ยืน ซ่ึงการเพาะปลูก

ยางพาราถือไดว้่าเป็นการสร้างรายไดแ้ก่

ประชาชนเหล่าน้ีได้ในระยะยาวและ
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 

3.58 

3.25 

3.58 

3.25 

ยัง่ยืน ดงันั้น การเขา้ท ารายการเก่ียวโยง

ดงักล่าว จึงมีความสมเหตุสมผล 
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5. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (RATCH) 

 RATCH ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ใน SEAN ซ่ึง SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การจ้างบริหารงาน 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 เจา้หน้ี 

 

 

2.83 

0.25 

 

2.65 

 0.24 

 

บริษทัยอ่ย (SEAN) ไดท้ าสญัญาระหวา่งผูถื้อหุ้นของ SEAN  

ไดก้ าหนดเง่ือนไขวา่ RATCH จะส่งบุคลากรร่วมปฏิบติังาน

ในส่วนงานวิศวกรรมและการเงินของ SEAN ส าหรับ

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 เน่ืองจาก RATCH เป็นผูมี้

ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

เน่ืองจาก RATCH มีบุคลากรท่ีมีความ

ช าน าญ ในด้ า นก ารบ ริห าร จัด ก า ร

โครงการไฟฟ้า นอกจากน้ี ราคาค่าจ้าง

ตามสัญญาดังกล่าวย ังค านวณมาจาก

จ านวนบุคลากร  ลักษณะงาน  และ

ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่า ดังนั้น 

ราคาดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 

การจ้างทีป่รึกษางานปฏบิัตกิารเดนิเคร่ืองและ

บ ารุงรักษาโครงการน า้งมึ 2 

 ค่าบริการปรึกษางานปฏิบติัการเดินเคร่ืองและ
บ ารุงรักษา 

 

 

25.00 

 

 

 

25.00 

 

 

 

บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (NN2) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ 

SEANได้ท าสัญญาบริการปรึกษางานเ ดินเค ร่ืองและ

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 12 รายการระหวา่งกนั 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                        หนา้ท่ี 184 

 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

 เจา้หน้ี 
 

- 

 

- บ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 กบั RATCH 

โดยก าหนดให้ RATCH เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกับการพฒันา

โครงการ งานเก่ียวกบัเอกสารของสัญญาแนะน าดา้นเทคนิค

และการก่อสร้าง การจัดซ้ืออะไหล่และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ สัญญาจะส้ินสุดเม่ือ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

หมดอายุ หรือ Equity IRR ของ SEAN และ/หรือ NN2 

มีค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 14 ต่อปี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน  

การก าหนดค่าตอบแทนของทั้งสองสัญญาดงักล่าวไดผ้่าน

การเจรจาต่อรองมาแล้วจากผู ้บริหาร เป็นท่ียอมรับของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และมีความเหมาะสมเน่ืองจาก RATCH 

เป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการไฟฟ้า 

เ น่ืองจาก RATCH เ ป็นบริษัท ท่ี มี

ประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการ

ไฟฟ้า นอกจากน้ี การก าหนดค่าตอบแทน

ของสัญญาดังกล่าว ได้ผ่านการเจรจา

ต่อรองมาแล้วจากผูบ้ริหารของ SEAN 

และได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการ

และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ SEAN 

แลว้ ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี

ความเห็นวา่การพิจารณาค่าตอบแทนตาม

สัญญาดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามวิธีปฏิบติัท่ี

ควรจะเป็น ณ ขณะท่ีมีการอนุมติัรายการ

และการก าหนดราคาดงักล่าวเป็นท่ียอมรับ

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
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6. รายการระหวา่ง บริษทัยอ่ย กบั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั (ราช-ลาว) 

RATCH ถือหุ้นใน ราช-ลาว ร้อยละ 100 โดย ราช-ลาว จดทะเบียนจดัตั้งภายใตก้ฎหมายของ สปป.ลาว และประกอบธุรกิจด าเนินงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้า 
พลงัน ้ า น ้ างึม 2 และเก่ียวขอ้งกบับริษทั เน่ืองจากเป็นบริษทัยอ่ยของ RATCH ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

ทั้งน้ี เน่ืองจากในปี 2559 ไดมี้การใหบ้ริการและจ่ายค่าบริการระหวา่ง NN2 กบั ราช-ลาว ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 ดงันั้น รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทักบั ราช-ลาว 
จะแสดงรายการท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเท่านั้น 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การให้บริการเดนิเคร่ืองและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า

ระยะยาว (Operation & Maintenance) 

 ค่าบริการภายใตส้ญัญาเดินเคร่ือง 
และซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 
 ค่าจา้งงานซ่อมบ ารุงอ่ืน 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 เจา้หน้ีอ่ืน  

 

 

 

36.63 

 

2.76 

- 

- 

 

 

 

264.14 

 

5.09 

173.72 

1.33 

 

 

บริษทัยอ่ย (SEAN และ NN2)ไดว้่าจา้ง ราช-ลาว ในการ

เดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า ครอบคลุมถึงการ

เดินเคร่ืองเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า งานบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า กงัหันน ้ า ระบบควบคุมและอุปกรณ์ รวมถึงตวัเข่ือน 

อาคารโรงไฟฟ้า  อาคารและโครงสร้างทางชลศาสตร์ รวมถึง

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ และ

งานอ่ืนๆ สัญญาส้ินสุดอายสุัมปทาน ต่อมาท่ีประชุมวิสามญั

ผูถื้อหุ้นของ NN2 คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558  

มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรง

ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ NN2 

ซ่ึงมีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเคร่ืองและ

ซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าระยะยาว ระหวา่ง NN2 

กบั RATCH  Lao  โดยมีการจ่ายค่าชดเชย

จากการยกเลิกสญัญาระหวา่งกนั ซ่ึงรายการ

ดงักล่าวน้ีมีความสมเหตุสมผลแลว้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

ระยะยาว และ สัญญาซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่ ระหว่าง NN2 กบั 

ราช-ลาว โดย NN2 มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าชดเชยจาก

การยกเลิกสญัญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 135 ลา้นบาท 

การให้บริการซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่  

(Major Maintenance) 

  ค่าบริการภายใตส้ญัญาซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่ 
  เจา้หน้ี 
  

 

 

16.88 

- 

 

 

65.56 

10.93 

 

 

บริษทัยอ่ย (SEAN และ NN2) ไดว้า่จา้ง ราช-ลาว เพื่อเป็น 

ผูใ้ห้บริการงานซ่อมบ ารุงรักษาใหญ่ให้กบัโครงการไฟฟ้า

พลงัน ้ าน ้ างึม 2 โดยสัญญาดงักล่าวมีขอบเขตการให้บริการ

ครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

1) งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั  
2) การบ ารุงรักษาเพื่อแกไ้ข  
3) งานบ ารุงรักษาชนิดท่ีมีการวางแผนล่วงหน้า และ 

กรณีฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
โดยสัญญาดังกล่าวได้ลงนามในวนัท่ี 3 กันยายน 2554 

ระยะเวลาของสัญญารวม 7 ปีนับจากวนัท่ีลงนามในสัญญา 

และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปไดอี้กข้ึนอยู่

กบัการตกลงกนั   

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรง

ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ NN2  

ซ่ึงมีมติให้ยกเลิกสัญญาซ่อมบ ารุงรักษา

ใหญ่ ระหว่าง NN2 กบั ราช-ลาว โดยมี

การจ่ายค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญา

ระหวา่งกนั  ซ่ึงรายการดงักล่าวน้ีมีความ

สมเหตุสมผลแลว้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

เน่ืองจากสัญญาทั้ง 2 สัญญา การให้บริการมีลกัษณะเฉพาะ 

จึงไม่สามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามสัญญาจากการใช้

ขอ้มูลสาธารณะได ้อยา่งไรก็ตามการก าหนดราคาไดผ้า่นการ

เจรจาต่อรองแลว้จากผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ นอกจากน้ียงั

เป็นท่ียอมรับของ EDL-Gen ซ่ึงเป็นตัวแทนของรัฐบาล 

สปป.ลาว เ ป็นผู ้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าและยงัถือหุ้น 25% ในบริษทัย่อย 

(“SEAN”) ของบริษทัดว้ย 

ตามท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของ NN2 คร้ังท่ี 1/2558  

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเคร่ือง

และซ่อมบ า รุงโรงไฟฟ้าระยะยาว และ  สัญญาซ่อม

บ ารุงรักษาใหญ่ ระหวา่ง NN2 กบั ราช-ลาว โดย  NN2 มี

ภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าชดเชย ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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7. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย  กบับริษทั โกลบอล เพาวเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (GPSC) และ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) 

GPSC เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ BIC โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ BIC  
เน่ืองจาก GPSC ถือหุน้โดย ปตท. ในสดัส่วนร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน GPSC ดงันั้น GPSC และ PTT จึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การซื้อก๊าซธรรมชาตกิบั ปตท. 

 ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 

1,461.95 

119.27 

 

 

1,826.97 

147.81 

 

 

 

บริษทัยอ่ย (BIC) ท าสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบั ปตท.โดย

สญัญาดงักล่าวเป็นรูปแบบสญัญาตามปกติส าหรับขายก๊าซ

ธรรมชาติแก่โครงการ SPP โดยมีอายสุัญญา 25 ปีจากวนัท่ี

เร่ิมใชก๊้าซเพ่ือการคา้ มีจ านวนซ้ือต่อวนัเท่ากบั 18.83 ลา้น

ลูกบาศก์ฟุตต่อวนัและใชก๊้าซไดสู้งสุดไม่เกินวนัละ 21.55 

ล้านลูกบาศก์ฟุต นอกจากน้ี สัญญาระบุให้ซ้ือก๊าซจาก 

ปตท. ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปี ค  านวณ

จากสูตรท่ีระบุในสัญญาจึงเป็นสัญญามาตรฐานส าหรับ

โรงไฟฟ้าลกัษณะเดียวกนั โดยราคาก๊าซจะเป็นราคาเน้ือ

ก๊าซและอตัราค่าผา่นท่อตามสูตรท่ีระบุในสญัญา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

เป็นรายการท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการ

ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเพ่ือการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติและเป็นราคาท่ีเหมาะสมและ

สมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นไปตามแบบ

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติส าหรับ

โครงการ SPP ท่ีปตท.ใช้ส าหรับลูกค้า 

SPP รายอ่ืนๆ ทั่วไปและมีอตัราค่าก๊าซ 

ท่ีมีสูตรค านวณค่าก๊าซอยา่งชดัเจน 
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8. รายการระหวา่งบริษทั และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั (BLDC)  

 BLDC ไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทั โดยเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัเน่ืองจากมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การเช่าพืน้ทีใ่นนิคมอุตสาหกรรมเพือ่วางท่อก๊าซ 

วางท่อไอน า้ และปักเสาไฟฟ้า 

 จ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ี 
 เจา้หน้ี 
 

 

 

1.45 

- 

 

 

8.17 

0.69 

 

 

 

บริษทัยอ่ย (BIC) ไดเ้ช่าท่ีดินจาก BLDC เพื่อใชป้ระโยชน์ 

ในดา้นต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน 

การบริการรักษาและซ่อมบ ารุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซ

ธรรมชาติ) และใชปั้กเสาไฟฟ้า 115 kV, 22 kV และ วางท่อ

ไอน ้ า เพื่อด าเนินการผลิตไฟฟ้า การท ารายการดังกล่าว 

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของ BIC 

ตลอดจนเสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน ้ า เพ่ือขายไฟฟ้า และ 

ไอน ้ า ใหลู้กคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเป็นราคา 

ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคา BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่า

พ้ืนท่ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ 

สมผล เน่ืองจากการเขา้ท ารายการเพื่อให้

ได้มาซ่ึงก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นวัตถุดิบ

หลกัของ BIC ตลอดจนเสาไฟฟ้าและ

แนวท่อไอน ้ า เพ่ือขายไฟฟ้าและไอน ้ า

ใหแ้ก่ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

และเป็นราคาท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเป็น

อตัราท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ี

เพ่ือใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การเช่าพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมเพือ่เป็นพืน้ที่

ส านักงานและบ้านพกัพนักงาน 

 ค่าเช่าท่ีดิน 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

8.16 

0.69 

 

 

8.16 

0.69 

 

 

บริษทัยอ่ย (BIC) ท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ

ปลูกสร้างเป็นส านักงานโครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบ

โคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 และเป็นบ้านพกัพนักงาน

ชัว่คราว เท่านั้น ระยะเวลา 32 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2558  ถึง  31 สิงหาคม 2560 ในอตัรา 680,000 บาทต่อเดือน 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

การ เ ข้าท า ร ายการดังก ล่ าว มีความ

สมเหตุสมผล และราคาค่าเช่าเป็นราคา 

ท่ี เหมาะสมเ น่ืองจากเป็นอัตราปกติ 

ท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีรายอ่ืน

เพ่ือใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั 

การจ้างบริหารระหว่าง BIC กบั BLDC 

 ค่าใชจ่้ายบริหาร 
 เจา้หน้ีค่าบริการ 
 

 

1.13 

0.17 

 

1.77 

0.33 

 

บริษทัย่อย (BIC) ว่าจ้าง BLDC เป็นผูจ้ ัดหาบุคลากรเข้า

ด าเนินการบริหารงานใน BIC ส าหรับการบริหารโครงการ

ไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โดยอตัราค่าตอบแทนดงักล่าว

ค านวณมาจากจ านวนบุคลากรและลกัษณะงาน 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

เน่ืองจาก BLDC มีบุคลากรและมีความ

ช านาญในด้านการบริหารจดัการ และมี

คุณสมบัติตรงตามวตัถุประสงค์ในการ

ด าเนินธุรกิจของ BIC ได้ นอกจากน้ี 

ราคาค่าตอบแทนส าหรับบริการตาม
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

สัญญาดงักล่าวยงัค านวณมาจากจ านวน

บุคลากร ลกัษณะงาน ดงันั้น ราคาดงักล่าว

จึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผลในการเขา้ท า

รายการดงักล่าวมีการเจรจาต่อรองเป็นไป

ตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป และไม่มีการ

ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
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9. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบั รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL) 

GOL เป็นผูถื้อหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos : EDL) ซ่ึงมี EDL-Gen เป็นบริษทัยอ่ยโดย EDL ถือหุ้นใน EDL-Gen ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของ 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน NN2 ซ่ึง NN2 เป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)  

 ค่าตอบแทนสมัปทาน 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 

130.29 

68.93 

 

 

132.59 

72.08 

 

 

บริษทัย่อย (SEAN และ NN2) ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน 

ตามอตัราท่ีก าหนดให้แก่ GOL ภายใตต้ามสัญญาสัมปทาน  

ซ่ึงการเข้าท าสัมปทานดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 

เป็นการท าสัญญากับภาครัฐของ สปป.ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธี

ปฏิบติัในการก าหนดราคาท่ีชดัเจน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  

การเข้าท าสัญญาสัมปทานดังกล่าวมี 

ความเหมาะสม เน่ืองจากการเขา้ท าสัญญา

ดังกล่าวเป็นการเข้าท าสัญญากับภาครัฐ

ของ สปป.ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติ 

ในการก าหนดราคาท่ีชดัเจน 

ค่าภาษ ี

 ค่าภาษี 

 ค่าภาษีคา้งจ่าย 

 

  13.46 

4.80 

 

- 

- 

 

NN2 มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีให้กบั GOL ตามเง่ือนไขแห่งสัญญา

สัมปทาน กล่าวคือ ตั้ งแต่ เร่่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น  

(วนัท่ี 26 มีนาคม 2554) จนถึงวนัส้ินสุดอายสุัมปทานโครงการ

ไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 ทั้ งน้ี NN2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็น

เวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้ ส าหรับปี

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเน่ืองจาก 

เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาสมัปทาน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

ปัจจุบนั NN2 เสียภาษีในอตัราร้อยละ 3  
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10. รายการระหวา่ง บริษทัยอ่ยกบั รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 

EDL เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การบริการด้านปฏิบัตกิารบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า

ย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า  

 ค่าบริการภายใตส้ญัญาด าเนินการใหบ้ริการ
ดา้นปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้ายอ่ย
นาบงและระบบสายส่งไฟฟ้า 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

20.14 

 

 

1.71 

 

 

 

 

 

19.45 

 

 

1.70 

 

 

 

บริษทัยอ่ย (SEAN และ NN2) วา่จา้ง EDL ในการให้บริการ

งานดา้นปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและ

ระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการไปยงัจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ 

สายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลตจ์ากโครงการถึงสถานีไฟฟ้ายอ่ย

บา้นนาบง และสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลตจ์ากสถานีไฟฟ้า

ยอ่ยนาบงมายงัจุดขายไฟฟ้าก่ึงกลางแม่น ้ าโขง โดย EDL เป็น

ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้ง

การเขา้ท าสญัญาดงักล่าวกบัหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว 

ซ่ึงมีระเบียบวธีิปฏิบติัในการก าหนดราคาท่ีชดัเจน 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม 

เน่ืองจาก EDL เป็นผู ้มีความเช่ียวชาญ

เก่ียวกบัระบบสายส่งไฟฟ้าของ สปป.ลาว 

อีกทั้งการเขา้ท าสัญญาดงักล่าวยงัเขา้ข่าย

เป็นการเขา้ท าสญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ

ของ สปป.ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบัติ 

ในการก าหนดราคาท่ีชดัเจน 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.59 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.58 

การส่งพนกังานจาก EDL ปฏิบตังิานให้แก่ NN2  

 ค่าใชจ่้ายการบริหาร 

 

0.03 

 

- 

 

EDL ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ EDL-Gen จัดส่งพนักงานเขา้

ปฏิบติังานให้แก่ NN2 จ านวน 1 ราย ในต าแหน่งผูอ้  านวยการ 

(General Manager – General Affair) ท าหนา้ท่ีดูแลงานระบบ

ส่งของสถานีไฟฟ้านาบง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2559 โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจ าเดือนให้กบั EDL ตามท่ี 

EDL และ NN2 ก าหนดร่วมกนั  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

เน่ืองจาก EDL มีบุคลากรมีความช านาญ

ในด้านการบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ี สปป. ลาว นอกจากน้ี ราคาค่าจา้ง

ตามสัญญาดังกล่าวยงัค านวณมาจากฐาน

ค่าตอบแทนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

ในลกัษณะดงักล่าว  
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

13.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบญัชีส าหรับงบการเงินงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวดส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงตรวจสอบโดยนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 บริษทั 
ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบงบการเงินดงักล่าวแลว้ และไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และน าเสนอเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 
รวมถึงค่าเผื่อการด้อยค่าท่ีเก่ียวขอ้ง และเร่ืองตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
ของบริษทัและบริษทัย่อย งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีน าเสนอประกอบด้วย ผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บาท % บาท % บาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,830,132,583 3.71 2,140,584,830 3.92 2,279,585,182 3.84 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 516,133,527 1.05 528,774,885 0.97 213,556,232 0.36 

เงินลงทุนชัว่คราว 235,048,767 0.48 1,182,239,606 2.17 4,195,714,414 7.07 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,483,177,493 3.01 1,219,268,919 2.23 719,718,313 1.21 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 44,947,155 0.09 47,227,753 0.09 49,227,836 0.08 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 53,309,293 0.11 77,606,258 0.14 208,209,383 0.35 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,162,748,818 8.44 5,195,702,251 9.52 7,666,011,360 12.93 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน                                             

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 1,194,900,016 2.42 1,220,677,307 2.24 792,509,698 1.34 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 235,817,892 0.48 261,067,824 0.48 272,234,417 0.46 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 4,815,999,217 8.83 6,098,940,274 10.28 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
      – ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 
5,251,881,839 

 
10.65 

 
5,009,534,821 

 
9.18 

 
4,767,187,804 

 
8.04 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
      – ส่วนของผูไ้ม่มีอ  านาจควบคุมบริษทั 

 
6,599,965,198 

           
13.38 

 
6,321,028,392 

 
11.58 

 
6,042,091,585 

 
10.19 

เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับตน้ทุนโครงการ - - - - 100,268,889 0.17 

ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 464,900,336 0.94 1,614,807,030 2.96 4,743,104,366 8.00 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ญัญา 
     สมัปทาน 

25,385,664,684 51.46  24,312,865,393 44.56 23,240,066,101 39.19 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,830,294,634 11.82  5,610,909,139 10.28 5,374,175,956 9.06 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 23,052,325 0.04 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 201,177,454 0.41  203,951,235 0.37 185,623,661 0.31 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 45,164,602,053 91.56  49,370,840,358 90.48 51,639,255,076 87.07 

รวมสินทรัพย์ 49,327,350,871 100.00  54,566,542,609 100.00 59,305,266,436 100.00 
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รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บาท % บาท % บาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีสิ้นหมุนเวยีน             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 427,731,675 0.87 618,638,343 1.13 512,506,705 0.86 
หน้ีสินตามสญัญาการเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,124,535 0.01  1,873,632 0.00 1,443,892 0.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 71,333,690 0.14 - - - - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด 
     ช าระคืนภายในหน่ึงปี 

      
1,671,794,820 

            
3.39  

 
1,765,675,455 

 
3.24 

 
932,295,598 

 
1.57 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 228,383 0.00  131,069 0.00 4,891,306 0.01 
เงินประกนัผลงาน 2,361,526 0.00 95,237 0.00 806,492 0.00 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 41,564,075 0.08  30,005,726 0.05 36,482,634 0.06 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,221,138,704  4.50 2,416,419,462 4.43 1,488,426,627 2.51 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
หน้ีสินตามสญัญาการเช่าทางการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
     ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
3,705,659 

            
0.01 

 
1,855,158 

 
0.00 

 
411,266 

 
0.00 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
     ก  าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี 

 
20,821,320,392 

           
42.21  

 
20,138,630,012 

 
36.91 

 
23,103,707,121 

 
38.96 

หุ้นกู ้ - - - - 3,992,581,147 6.73 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 20,207,730 0.04 24,661,190 0.05 21,746,488 0.04 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,829,805 0.02 15,107,034 0.03 22,577,895 0.04 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 146,570,112 0.30  157,687,658 0.29 169,687,699 0.29 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 21,002,633,698 42.58 20,337,941,052 37.27 27,310,711,616 46.05 

รวมหนีสิ้น 23,223,772,402 47.08 22,754,360,514 41.70 28,799,138,243 48.56 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 5,500,000,000 11.15  9,240,000,000 16.93 9,240,000,000 15.58 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 5,500,000,000 11.15 7,370,000,000 13.51 7,370,000,000 12.43 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 5,796,908,660 11.75 9,522,332,101 17.45 9,522,332,101 16.06 
ก าไรสะสม         
     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย 10,280,115 0.02    26,343,853 0.05 81,117,511 0.14 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 866,605,141 1.76 1,152,418,946 2.11 988,419,024 1.67 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (125,668,901) (0.25) (316,649,666) (0.58) (218,132,295) (0.37) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 12,048,125,015 24.42 17,754,445,234 32.54 17,743,736,341 29.92 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,055,453,454 28.49 14,057,736,861 25.76 12,762,391,852 21.52 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,103,578,469 52.92 31,812,182,095 58.30 30,506,128,193 51.44 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,327,350,871 100.00 54,566,542,609 100.00 59,305,266,436 100.00 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บาท % บาท % บาท % 

รายไดจ้ากการขาย       
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6,829,958,493 97.19 6,585,089,829 96.12 6,149,624,650 96.70 
   รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 112,183,680 1.60 111,416,640 1.63 106,431,360 1.67 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 56,856,445 0.81 60,591,241 0.88 62,686,196 0.99 
รายไดอ่ื้น         
   ดอกเบ้ียรับ 24,329,941 0.35 30,548,788 0.45 21,790,245 0.34 
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 41,874,201 0.61 - - 
   อ่ืนๆ 4,037,127 0.06 21,171,135 0.31 18,650,508 0.29 
รวมรายได้ 7,027,365,686   100.00  6,850,691,834 100.00 6,359,182,959 100.00 

ตน้ทุนขาย         
   ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้า 4,021,671,507 57.23 4,023,695,873 58.73 3,553,411,092 55.88 
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดั
จ าหน่าย 521,283,824 7.42 521,283,824 7.61 521,283,824 8.20 
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 68,507,848 0.97 73,122,554 1.07 96,666,426 1.52 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 344,470,312 4.90 344,562,797 5.03 769,846,913 12.11 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 4,739,447 0.07 - - 44,645,190 0.70 

รวมค่าใช้จ่าย 4,960,672,938 70.59 4,962,665,048 72.44 4,985,853,445 78.40 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการที่  
     ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และ 
     ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  2,066,692,748 29.41 1,888,026,786 27.56 1,373,329,514 21.60 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 34,670,713 0.49 35,749,932 0.52 27,366,593 0.43 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - (27,180,654) (0.40) (52,343,125) (0.82) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,101,363,461 29.90 1,896,596,064 27.68 1,348,352,982 21.20 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,218,970,712) (17.35) (1,110,185,022) (16.21) (1,140,613,414) (17.94) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 882,392,749 12.56 786,411,042 11.48 207,739,568 3.27 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (243,731) (0.00) (292,709) (0.00) (13,641,824) (0.21) 

ก าไรส าหรับงวด 882,149,018 12.55 786,118,333 11.48 194,097,744 3.05 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:       
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 1,857,991 0.03 5,690,534 0.08 19,919,846 0.31 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงใน 
     กระแสเงินสด (25,443,480) (0.36) (438,831,468) (6.41) 113,086,811 1.78 
ผลกระทบของภาษีเงินได ้ - - - - 23,052,325 0.36 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
     ประกนัภยั - - - - 107,690 0.00 
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  (23,585,489) (0.34) (433,140,934) (6.32) 156,058,982 2.46 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด  858,563,529 12.22 352,977,399 5.15 350,264,416 5.51 
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รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บาท % บาท % บาท % 

การแบ่งปันก าไร        
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 471,815,975 6.71 411,875,203 6.01 55,054,737 0.87 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ 
     บริษทัยอ่ย 410,333,043 5.84 374,243,130 5.46 139,043,007 2.19 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม           
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 458,339,928 6.52 220,894,438 3.22 153,642,107 2.42 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ 
     บริษทัยอ่ย 400,223,601 5.70 132,082,961 1.93 196,622,309 3.09 
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 งบกระแสเงินสด 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บาท บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษี 882,392,749 786,411,042 207,739,568 
รายการปรับกระทบยอดก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)      
   จากกิจกรรมด าเนินงาน     
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,336,889,493 1,344,430,156 1,338,941,061 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (34,670,713) (35,749,932) (27,366,593) 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 27,180,654 52,343,125 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,653,914) 826,382 72,922 
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 29,139,783 (25,772,691) 19,822,075 
   ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายใน    
       การออกหุ้นกู ้ 8,883,963 11,790,507 13,103,640 
   ตดัจ าหน่ายตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง - - 377,609,936 
   ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824 521,283,824 521,283,824 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,202,670,621 1,112,749,976 1,196,463,589 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,331,831 4,245,276 5,574,343 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
    ด าเนินงาน 3,948,267,637 3,747,395,194 3,705,587,490 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง     
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (484,175,638) 261,309,745 500,821,449 
   อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (24,549,992) (2,280,598) (2,000,083) 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 105,653,698 (24,045,246) (104,826,756) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,174,092) (11,687,708) 9,367,609 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)     
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (223,321,527) 151,913,596 (243,014,960) 
   เงินประกนัผลงาน (2,182,847) (2,266,289) 711,255 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,893,784) (11,558,349) 6,476,908 
   หน้ีสินระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,156,690 - - 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,319,780,145 4,108,780,345 3,873,122,912 
   จ่ายดอกเบ้ีย  (55,098,821) (49,949,016) (123,542,315) 
   จ่ายภาษีเงินได ้ (1,059,732) (641,742) (9,331,108) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,263,621,592 4,058,189,587 3,740,249,489 
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รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

บาท บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมข้ึน) (55,756,562) (12,828,015) 313,924,905 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 153,744,266 (2,661,083) 408,831,724 
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน  (168,842,651) (941,500,306) (2,993,554,961) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน - (4,862,700,000) (1,299,049,200) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (91,704,166) (1,103,747,617)  (3,393,180,875)  
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับตน้ทุนโครงการเพ่ิมข้ึน - - (100,268,889) 
อุปกรณ์ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (88,668,320)  (63,295,069)  (26,501,443)  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,699,650 10,555,564 1,273,023 
เงินปันผลรับจากบริษทักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 18,000,000 10,500,000 16,200,000  
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ    
   ระหวา่งก่อสร้าง        (1,198,406) (18,703,832)  (75,861,673)  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (229,726,189) (6,984,380,358) (7,148,187,389) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - 120,113,922 - 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,181,333,690 - - 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,170,000,000) (71,333,690) - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (1,649,636,850) (982,539,000) 2,536,157,355 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ - - 4,000,000,000 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู ้ - (34,042,500) (383,579,254) 
จ่ายค่าธรรมเนียมขยายเวลาช าระคืนเงินกู ้ (28,449,795) - - 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ - - (9,193,620) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน - 5,595,423,441 - 
จ่ายดอกเบ้ีย (1,149,536,152) (1,033,401,022) (940,548,182) 
เงินปันผลจ่าย - (109,997,660) (164,351,000) 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (168,604,316) (249,913,476) (1,491,967,318) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (2,984,893,423) 3,234,310,015 3,546,517,981 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (10,342,701) 2,333,003 420,271 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 38,659,279 310,452,247 139,000,352 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,791,473,304 1,830,132,583 2,140,584,830 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,830,132,583 2,140,584,830 2,279,585,182 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 42.07 39.91 43.20 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 30.02 28.07 21.34 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 155.31 213.97 277.39 
EBITDA Margin (%) 56.34 54.92 50.46 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 12.55 11.48 3.05 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 3.42 2.71 0.62 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1.77 1.51 0.34 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 6.88 6.74 4.72 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.14 0.13 0.11 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.89 0.72 0.94 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 2.76 3.79 3.64 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั มหหานน  (“บริษทัฯ”  ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน มHolding 
Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ปัจจุบนับริษทัถือหุ้นใน 6 บริษทั  
ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน 3 ประเภท ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการไฟฟ้า
พลงัน ้ าน ้ างึห 2 (NN2) ซ่ึงด าเนินการโดย บริษทั เซาท์อีสท์ เอเนีย เอนเนอร์จี จ ากดั มSEAN) และโครงการไฟฟ้า
พลงัน ้ าไซยะบุรี ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั มXPCL) โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรนัน่ 
จ านวน 2 โครงการ ซ่ึงด าเนินการโดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรนั่น จ ากัด มBIC) และโครงการไฟฟ้า 
พลงัแสงอาทิตย ์จ านวน 3 โครงการ ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั บางเขนนยั จ ากดั มBKC)  บริษทั เนียงราย โซล่าร์ 
จ ากดั มCRS) และ บริษทั นครรานสีหา โซล่าร์ จ ากดั มNRS)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (CKP) 

2,159.5 MW 

พลงัน า้ 

1,900 MW 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเนีย 
เอนเนอร์จี จ ากดั (SEAN) 

บริษทั ไฟฟ้าน ้างึห 2 
จ ากดั มNN2)  

615 MW 

บริษทั ไซยะบุรี  
พาวเวอร์ จ ากดั 

1,285 MW 

ระบบ 
Cogeneration 

237.5 MW 

บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรนัน่ จ ากดั (BIC) 

237.5 MW 

พลงัแสงอาทติย์ 

22 MW 

บริษทั บางเขนนยั 
จ ากดั (BKC)  

8 MW 

บริษทั เนียงราย     
โซล่าร์ จ ากดั (CRS)  

8 MW 

บริษทั นครรานสิหา 
โซล่าร์ จ ากดั มNRS)  

6 MW 

56% 

75% 

100% 30% 65% 30% 30% 
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2. เหตุการณ์ส าคญัในปี 2559 
2.1 มตทิีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2559 

เห่ือวนัท่ี 19 เหษายน 2559 ท่ีประนุหสาหญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจ าปี 2559 ไดหี้หติอนุหติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) อนุหติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 และการจัดสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตาหกฎหหาย 
และการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0223 บาท รวหเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 164,351,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.16 ของก าไรสุทธิตาหงบการเงินเฉพาะกิจการ และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตาหกฎหหายเป็นจ านวน 16,063,738 บาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีหีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตาหท่ีปรากฏ
น่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น มRecord Date) ในวนัท่ี 22 หีนาคห 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 16 พฤษภาคห 2559  

(2) อนุหติัให ้บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึห 2 จ ากดั เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในการวา่จา้ง บริษทั น.การน่าง มลาว  
จ ากัด  เ ป็นผู ้ด า เ นินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
นาบงจาก 230 กิโลโวลตเ์ป็น 500 กิโลโวลต ์ในวงเงินรวห 799,850,000 บาท และ 39,113,320 
เหรียญสหรัฐฯ มไห่รวหภาษีหูลค่าเพ่ิห   

(3) อนุหติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินรวหไห่เกิน 10,000 ลา้นบาท หรือในเงินสกุลอ่ืนใน
จ านวนเทียบเท่าในกรณีท่ีหีการออกหุน้กูเ้ป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 

2.2 การออกหุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 ซ่ึงผู้
ออกหุ้นกู้มสิีทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้”) 

วนัท่ี 17 หิถุนายน 2559 บริษทัได้ออกหุ้นกู้ จ  านวน 4,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้นนิดระบุน่ือ 
ผู ้ถือ ประเภทไห่ด้อยสิทธิ ไห่หีประกัน หีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ และผู ้ออกหุ้นกู้หี สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน โดยเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่   อายหุุ้นกู ้3 ปี ครบ
ก าหนดวนัท่ี 17 หิถุนายน 2562 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกไตรหาส  

2.3 ความส าเร็จจากการรีไฟแนนซ์ของบริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (NN2) 

เห่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 NN2 ไดล้งนาหในสัญญาเงินกูย้ืหระยะยาวกบักลุ่หผูใ้ห้กู ้ซ่ึงเป็นธนาคาร
พาณินยใ์นประเทศไทย เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืหระยะยาวเดิหและก่อหน้ีเพ่ิห เพ่ือในใ้นการปรับปรุงและ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง ผลส าเร็จของการรีไฟแนนซ์คร้ังน้ี ท าให้ตน้ทุนทางการเงินของ NN2 ลดลง
และ NN2 หีสภาพคล่องหากข้ึน 

2.4 การยกเลกิการลงทุนพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ น า้บาก ของบริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (NN2) 

เห่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประนุหคณะกรรหการบริษทั เซาท์อีสท์ เอเนีย เอนเนอร์จี จ ากดั มSEAN)  
หีหติอนุหติัให้บริษทัย่อยยกเลิกการลงทุนพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ าบาก และตดัจ าหน่ายตน้ทุน
โครงการระหว่างก่อสร้างของโครงการดงักล่าวเป็นค่าในจ่้ายทั้งจ านวน เน่ืองจากโครงการดงักล่าวเป็น
โครงการขนาดเลก็ สาหารถผลิตไฟฟ้าไดใ้นปริหาณนอ้ยไห่คุห้ค่ากบัการลงทุนของบริษทั 
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2.5  ความคบืหน้าของโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ ส้ินปี 2559  

(1) โครงการบางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน โครงการ 2 (BIC 2) เป็นโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรนัน่ 
หีก าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ ง 120 เหกะวัตต์ และหีก าลังผลิตไอน ้ า 20 ตันต่อนั่วโหง ตั้ งอยู่ใน 
นิคหอุตสาหกรรหบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่ิหต้นการก่อสร้างในต้นปี 2558  
ควาหคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคห 2559 คิดเป็นร้อยละ 84 และหีก าหนด 
เร่ิหจ าหน่ายไฟฟ้าเนิงพาณินยใ์นเดือนหิถุนายน 2560 

(2) โครงการไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี (XPCL) เป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบฝายน ้ าลน้ (Run-of-River 
Barrage) หีก าลงัผลิตติดตั้ง 1,285 เหกะวตัต์ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประนาธิปไตยประนานนลาว  
(สปป.ลาว  ควาหคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2559 เป็นร้อยละ 74 และหี
ก าหนดเร่ิหจ าหน่ายไฟฟ้าเนิงพาณินยใ์นเดือนตุลาคห 2562 
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3. การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า 6,256.06 6,696.51 (440.45) (6.58) 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 62.68 60.59 2.09 3.45 
รายไดอ่ื้น 40.44 93.59 (53.15) (56.79) 
รวมรายได้ 6,359.18 6,850.69 (491.51) (7.17) 
หกั ค่าในจ่้ายในการด าเนินงาน 4,985.85 4,962.66 23.19 0.47 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน จากเงินลงทุนในกิจการ 
ท่ีควบคุหร่วหกนัและบริษทัร่วห 

(24.98) 8.57 (33.55) (391.48) 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 1,348.35 1,896.60 (548.25) (28.91) 
หกั ค่าในจ่้ายทางการเงิน 1,140.61 1,110.19 30.42 2.74 
หกั ภาษีเงินได ้ 13.64 0.29 13.35 4,603.45 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 194.10 786.12 (592.02) (75.31) 
- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 55.06 411.88 (356.82) (86.63) 
- ส่วนท่ีเป็นของผูหี้ส่วนไดเ้สียท่ีไห่หีอ านาจ 
  ควบคุหของบริษทัยอ่ย 

139.04 374.24 (235.20) (62.85) 

 
ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยหีก าไรสุทธิ 194.10 ลา้นบาท ลดลง 592.02 ลา้นบาท หรือร้อยละ 75.31 จาก 
งวดเดียวกนัของปีก่อน โดยก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัเท่ากบั 55.06  ลา้นบาท ลดลง 356.82 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 86.63 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน รายละเอียดดงัน้ี 

 
1) รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ าลดลง 440.45 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 6.58 เน่ืองจาก ม1.1) รายได้
จากการขายไฟฟ้าและไอน ้ าของโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรนัน่ 1 (BIC 1) ลดลง 361.57 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.62 จากการท่ีราคาก๊าซธรรหนาติเฉล่ียปรับตวัลดลงท าให้รายไดจ้ากการขายไอน ้ า
และรายไดจ้ากค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของราคาขายไฟฟ้าของ BIC 
1 ลดลง อีกทั้งปริหาณจ าหน่ายไฟฟ้าลดลง  6.31 ลา้นหน่วย จากการหยดุเดินเคร่ือง เพ่ือปิดซ่อหและเปล่ียน
อะไหล่ในน่วงเดือนหีนาคห-พฤษภาคหและกรกฎาคห (1.2) รายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการ
โรงไฟฟ้าน ้ างึห 2 มNN2) ลดลง 68.23 ลา้นบาท เน่ืองจากในเดือนธนัวาคห 2558 หีการน าบญันีส ารอง
ไฟฟ้าหลกั (PE Account) หาใน ้94.12 ลา้นหน่วย จึงท าใหหี้การรับรู้รายได ้จ านวน 99.45 ลา้นบาท  ขณะท่ี
ปี 2559 ไห่หีการรับรู้รายไดใ้นส่วนน้ีเกิดข้ึน และ (1.3) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
บางเขนนยั มBKC) ลดลง 10.64 ลา้นบาท จากปริหาณจ าหน่ายไฟฟ้าลดลง 0.62 ลา้นหน่วย และจากราคา 
ค่าไฟฟ้าผนัแปร มFt) ลดลงเป็นค่าติดลบ  
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ปริมาณการขายไฟฟ้าและรายได้จากการขายไฟฟ้า         

  
  

ปริมาณการขายไฟฟ้า (ล้านหน่วย) รายได้จากการขายไฟฟ้า (ล้านบาท) 

รายปี เปลีย่นแปลง รายปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 2559 2558 เพิม่(ลด) ร้อยละ 
NN2 2,108.93 2,198.96 (90.03) (4.09) 3,814.92 3,883.15 (68.23) (1.76) 
BIC 1 752.71 759.02 (6.31) (0.83) 2,232.09 2,578.35 (346.26) (13.43) 
BKC 13.36 13.98 (0.62) (4.43) 147.83 158.47 (10.64) (6.72) 

รวม 2,875.00 2,971.96 (96.96) (3.26) 6,194.84 6,619.97 (425.13) (6.42) 
  หหายเหต:ุ  ปริหาณไฟฟ้าของ NN2 เป็นปริหาณรวห Primary Energy: PE , Secondary Energy: SE , Test Energy: TE และ  
                   PE Account 
 
ปริมาณการขายไอน า้และรายได้จากการขายไอน า้ 

  
  

ปริมาณการขายไอน า้ (ตนั) รายได้จากการขายไอน า้ (ล้านบาท) 

รายปี เปลีย่นแปลง รายปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่(ลด) ร้อยละ 2559 2558 เพิม่(ลด) ร้อยละ 
BIC 1 97,513 97,311 202 0.21 61.22 76.54 (15.32) (20.02) 

รวม 97,513 97,311 202 0.21 61.22 76.54 (15.32) (20.02) 

ปริมาณน า้ไหลเข้าและระดบัน า้ในอ่างเกบ็น า้ของเขื่อนน า้งมึ 2 
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ปริมาณน า้ไหลเข้าและระดบัน า้ในอ่างเกบ็น า้ 

ปริหาณน ้าไหลเขา้ 2558 ปริหาณน ้าไหลเขา้ 2559 ระดบัน ้า 2558 ระดบัน ้า 2559 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  หนา้ 209 

 ปริมาณการขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าน า้งมึ 2                       

หน่วย: ลา้นหน่วย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หหายเหต:ุ 
 (1)   พลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy: PE) คือ ไฟฟ้าท่ีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าไดก้ าหนดเป้าหหายรับซ้ือปีละ 2,218 

ลา้นหน่วย มAnnual Supply Target) โดยแต่ละวนัสาหารถผลิตไดไ้ห่เกิน 16 นัว่โหง การน าระค่าไฟฟ้าดงักล่าวจะ 
       น าระเป็นสกลุเงินบาทและเหรียญสหรัฐฯ  ทั้งน้ี   การท่ี NN2 ผลิต PE ไดต้  ่ากวา่เป้าหหายไห่ถือวา่ NN2 ปฎิบติั 
       ผิดเง่ือนไขของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

            (2)   บญันีส ารองไฟฟ้าหลกั มPE Account)  คือ  บญันีท่ีในบ้นัทึกปริหาณไฟฟ้าหลกัท่ีสาหารถผลิตไดเ้กินปริหาณไฟฟ้า
หลกัเป้าหหาย เพื่อน าไปเบิกในใ้นปีท่ีหีปริหาณน ้ านอ้ยจนไห่สาหารถผลิตไฟฟ้าไดต้าหเป้าหหายท่ีก าหนด 

                     (3)    พลงังานไฟฟ้ารอง มSecondary Energy: SE)  คือ ไฟฟ้าท่ีผลิตและจ าหน่ายไดเ้ฉพาะในเดือนสิงหาคห กนัยายน 
และตุลาคหของทุกปี  โดยสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนดเป้าหหายรับซ้ือปีละ 92 ลา้นหน่วย มAnnual Supply Target)  
การน าระค่าไฟฟ้าจะน าระเป็นสกุลเงินบาททั้งหหด ทั้งน้ี  การท่ี NN2 ผลิต SE ไดต้  ่ากวา่เป้าหหายไห่ถือวา่ NN2 
ปฎิบติัผิดเง่ือนไขของสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

                    (4)   บัญนีส ารองไฟฟ้ารอง มSE Account) คือ บัญนีท่ีใน้บันทึกปริหาณไฟฟ้ารองท่ีสาหารถผลิตได้เกินปริหาณ 
ไฟฟ้ารองเป้าหหาย เพ่ือน าไปเบิกในใ้นปีท่ีหีปริหาณน ้ านอ้ยจนไห่สาหารถผลิตไฟฟ้าไดต้าหเป้าหหายท่ีก าหนด 

                     (5)    พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน มExcess Energy: EE) คือ ไฟฟ้าส่วนเกินท่ีเกิดข้ึน เห่ือปริหาณน ้ าหีหากกวา่คาดการณ์ ท าให้
สาหารถผลิตไฟฟ้าได้หากกว่าจ านวน PE และ SE ซ่ึง NN2 ไดแ้จง้ล่วงหน้าต่อกฟผ. ไวแ้ลว้ในแต่ละเดือน  
การน าระค่าไฟฟ้าจะน าระเป็นสกลุเงินบาททั้งหหด 

            (6)   พลงังานไฟฟ้าระหวา่งการทดสอบ (Test Energy: TE) คือ ไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายในน่วงทดสอบโรงไฟฟ้า การน าระ 
ค่าไฟฟ้าจะน าระเป็นสกลุเงินบาททั้งหหด 

 
 
 

ปริมาณขายไฟฟ้า:NN2 2559 2558 

การผลิต Primary Energy (PE) (1) 2,031.55 2,058.39 

การใน ้PE Account (2) - 94.12 

ปริมาณขาย PE 2,031.55 2,152.51 

การผลิต Secondary Energy (SE) (3) 70.62 40.97 

การใน ้SE Account (4) - - 

ปริมาณขาย SE 70.62 40.97 

ปริมาณขาย Excess Energy (EE) (5) - - 

ปริมาณขาย Test Energy (TE) (6) 6.76 5.48 

รวมปริมาณขาย 2,108.93 2,198.96 
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2) ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าใน้จ่ายรวหเพ่ิหข้ึน 23.19 ลา้นบาท หรือเพ่ิหข้ึนร้อยละ 0.47 จากงวดเดียวกันของปีก่อน แหว้่าในปี 2559  
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ าลดลงรวห 470.29 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.69 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน แต่ค่าในจ่้าย 
ในการบริหารเพ่ิหข้ึน จ านวน 425.29 ลา้นบาท หรือร้อยละ 123.43 เน่ืองจาก NN2 ไดต้ดัจ่ายตน้ทุนโครงการ
ระหวา่งก่อสร้างโครงการน ้ าบาก จ านวน 377.61 ลา้นบาทเป็นค่าในจ่้ายทั้งจ านวนในไตรหาส 4 ของปีน้ี ภายหลงั
จากการยกเลิกการพฒันาโครงการ เน่ืองจากโครงการดงักล่าวเป็นโครงการขนาดเลก็ ผลิตไฟฟ้าไดใ้นปริหาณนอ้ย
ไห่คุห้ค่ากบัการลงทุน อีกทั้ง ตน้ทุนบริหารโครงการเพ่ิหข้ึน 23.55 ลา้นบาท หรือร้อยละ 32.21 และขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียนจ านวน 44.64 ลา้นบาท รายละเอียดค่าในจ่้ายรวห หีดงัน้ี 

 
          หน่วย: ล้านบาท 

 รายปี เปลีย่นแปลง 

 
2559 2558 ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน า้ 3,553.41 4,023.70 (470.29) (11.69) 
ค่าเน้ือเพลิง 1,461.96 1,826.97 (365.01) (19.98) 
ค่าเส่ือหราคา 1,323.55 1,320.63 2.92 0.22 
ค่าด าเนินการและซ่อหบ ารุง 518.71 633.28 (114.57) (18.09) 
ค่าสหัปทาน 130.29 132.59 (2.30) (1.73) 
อ่ืนๆ 118.90 110.23 8.67 7.87 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า       
ตดัจ าหน่าย 

521.28 521.28 - - 

ต้นทุนบริหารโครงการ 96.67 73.12 23.55 32.21 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 769.85 344.56 425.29 123.43 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 44.64 - 44.64 100.00 

ค่าใช้จ่ายรวม 4,985.85 4,962.66 23.19 0.47 

  

3) การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วห คือ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) จ านวน 52.34 
ลา้นบาท ทั้งน้ี เห่ือรวหส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุหร่วหกนั คือ บริษทั เนียงราย โซล่าร์ จ ากดั 
(CRS) และบริษทั นครรานสีหา โซล่าร์ จ ากดั (NRS) จ านวน 27.36 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยหีส่วน
แบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุหร่วหกนัและบริษทัร่วหสุทธิเท่ากบั 24.98 ลา้นบาท  
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4) ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 ค่าในจ่้ายทางการเงินเพ่ิหข้ึน   30.42 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.74 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จากค่าธรรหเนียห 
การออกหุน้กูแ้ละดอกเบ้ียจ่ายหุน้กูข้องบริษทัเป็นหลกั ขณะท่ีค่าในจ่้ายทางการเงินของบริษทัยอ่ยลดลง 

5) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าในจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิหข้ึน 13.35 ลา้นบาท เน่ืองจาก NN2 ครบก าหนดตอ้งเร่ิหจ่ายภาษีตาหสญัญาสหัปทานตั้งแต่
วนัท่ี 26 หีนาคห 2559  เป็นตน้หา  

 
ความสามารถในการท าก าไรและอตัราส่วนส าคญัทางการเงนิ 

 
รายปี 

2559 2558 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 43.20 39.91 

อตัราก าไรก่อนค่าในจ่้ายทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือหราคา 50.46 54.92 

และค่าตดัจ าหน่าย ม%)   

อตัราก าไรสุทธิ ม%  3.05 11.48 

ก าไรต่อหุน้ มบาท  0.01 0.06 
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4. การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
4.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหีสินทรัพยร์วห 59,305.27 ลา้นบาท เพ่ิหข้ึน 4,738.73 
ลา้นบาท จาก ณ ส้ินปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.68 ดงัน้ี 

           หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่(ลด) ร้อยละ 
สินทรัพยห์หุนเวยีน 7,666.01 5,195.70 2,470.31 47.55 
สินทรัพยไ์ห่หหุนเวยีน 51,639.26 49,370.84 2,268.42 4.59 

รวมสินทรัพย์ 59,305.27 54,566.54 4,738.73 8.68 

 
สินทรัพยห์หุนเวียน จ านวน 7,666.01 ลา้นบาท เพ่ิหข้ึน 2,470.31 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47.55 จากส้ินปี 
2558 สาเหตุหลกัเกิดจากเงินลงทุนนั่วคราว เพ่ิหข้ึน 3,013.47 ลา้นบาท หรือเพ่ิหข้ึนร้อยละ 254.90 
เน่ืองจากบริษทัฯ น าเงินจากการขายหุน้กูไ้ปลงทุนนัว่คราว 

สินทรัพยไ์ห่หหุนเวยีน จ านวน 51,639.26 ลา้นบาท เพ่ิหข้ึน 2,268.42 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.59 จากส้ินปี 
2558 สาเหตุหลกัดงัน้ี 

(1) เงินลงทุนในบริษทัร่วห มบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั: XPCL  เพ่ิหข้ึน 1,282.94 ลา้นบาท  
หรือร้อยละ 26.64  จากการท่ีบริษทัทยอยน าระเงินเพ่ิหทุนใหก้บั XPCL ทุกเดือน 

(2) ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง เพ่ิหข้ึน 3,128.30 ลา้นบาท หรือเพ่ิหข้ึนร้อยละ 193.73 จาก 
การลงทุนก่อสร้างโครงการ BIC 2 เป็นหลกั  

4.2 หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคห 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หีหน้ีสินรวห 28,799.14 ลา้นบาท เพ่ิหข้ึน 6,044.78 ลา้นบาท 
จากส้ินปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 26.57 ดงัน้ี 

           หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่(ลด) ร้อยละ 
หน้ีสินหหุนเวยีน 1,488.43 2,416.42 (927.99) (38.40) 
หน้ีสินไห่หหุนเวยีน 27,310.71 20,337.94 6,972.77 34.28 

รวมหนีสิ้น 28,799.14 22,754.36 6,044.78 26.57 

 

หน้ีสินหหุนเวียน จ านวน 1,488.43 ลา้นบาท ลดลง 927.99 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 38.40 จากส้ินปี 
2558 จากการลดลงของเงินกูย้ืหระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดน าระภายในหน่ึงปี เน่ืองจากใน
เดือนกนัยายน 2559 NN2 ไดรี้ไฟแนนซ์เงินกูย้หืระยะยาวเดิห และไดป้รับตารางการน าระคืนเงินกูใ้หห่  



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  หนา้ 213 

หน้ีสินไห่หหุนเวียน จ านวน 27,310.71 ลา้นบาท เพ่ิหข้ึน 6,972.77 ลา้นบาท หรือ เพ่ิหข้ึนร้อยละ 34.28 
จากส้ินปี 2558 จากการออกหุ้นกูจ้  านวน 4,000.00 ลา้นบาทของบริษทั และการเบิกเงินกูเ้พ่ิหเติหส าหรับ
การก่อสร้างโครงการ BIC2 เป็นหลกั  

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31ธันวาคห 2559บริษัทฯ และบริษัทย่อย หีส่วนของผู ้ถือหุ้นรวห 30,506.13 ล้านบาท  
ลดลง 1,306.05 ลา้นบาท จากส้ินปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.11 ดงัน้ี 

           หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่(ลด) ร้อยละ 
ทุนออกจ าหน่ายและน าระเตห็หูลค่าแลว้ 7,370.00 7,370.00  - - 
ส่วนเกินหูลค่าหุน้สาหญั 9,522.33 9,522.33  - - 
ก าไรสะสห - ส ารองตาหกฎหหาย 81.12 26.34  54.78 207.97 
ก าไรสะสห - ยงัไห่ไดจ้ดัสรร  988.42 1,152.42  (164.00) (14.23) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (218.13)  (316.65) 98.52 31.11 
ส่วนของผูหี้ส่วนไดเ้สียท่ีไห่หีอ านาจควบคุห
ของบริษทัยอ่ย 

12,762.39 14,057.74  (1,295.35) (9.21) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,506.13 31,812.18 (1,306.05) (4.11) 

ก าไรสะสห – ยงัไห่ไดจ้ดัสรร  ลดลง 164.00 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 14.23 จากการจ่ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.0223 บาท/หุน้เห่ือเดือนพฤษภาคห 2559 เป็นหลกั 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น เพ่ิหข้ึน 98.52 ลา้นบาท หรือ เพ่ิหข้ึนร้อยละ 31.11 ส่วนใหญ่ 
เกิดจากรายการก าไรท่ียงัไห่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัควาหเส่ียงในกระแสเงินสด โดยแบ่งเป็น 2 รายการ 
ดงัน้ี 

(ก) การบญันีส าหรับการป้องกนัควาหเส่ียง มHedge Accounting) ของ NN2 เพ่ือป้องกนัควาหเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนของรายได้จากการขายไฟฟ้าสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยก าหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการท่ีหีการป้องกันควาหเ ส่ียง  
มHedged Item) และเงินกูย้ืหระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองหือท่ีในใ้นการป้องกนั
ควาหเส่ียง มHedging Instrument) ซ่ึงจะสาหารถลดควาหผันผวนของก าไรขาดทุนจาก 
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

(ข) การบญันีป้องกนัควาหเส่ียงเพ่ือป้องกนัควาหเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้อง BIC 
และ XPCL โดยก าหนดใหก้ระแสเงินสดเก่ียวกบัดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายการท่ีหีการป้องกนัควาหเส่ียง 
มHedged Item) และตราสารอนุพนัธ์ Interest Rate Swap เป็นเคร่ืองหือท่ีในใ้นการป้องกนัควาหเส่ียง 
มHedging Instrument) ซ่ึงจะสาหารถลดควาหผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการตีหูลค่ายุติธรรห 
ของตราสารอนุพนัธ์ได ้
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ทั้งน้ี ส่วนท่ีหีประสิทธิผล มEffective Portion) ของการเปล่ียนแปลงในหูลค่ายติุธรรหของเคร่ืองหือท่ีใน้
ป้องกนัควาหเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแทนการรับรู้โดยผ่านก าไรขาดทุน
ของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเห่ือรายการท่ีหีการป้องกันควาหเส่ียง 
หีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 เปลีย่นแปลง 
งบการเงินรวห มเท่า  0.94 0.72 0.22 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มเท่า  0.22 0.03 0.19 

 

อตัราส่วนหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายสุทธิ 
 ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 เปลีย่นแปลง 

งบการเงินรวห มเท่า  0.67 0.53 0.14 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มเท่า  (0.03) (0.05) 0.02 
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5. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุนของบริษัท 

5.1 แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคห 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยหีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 
2,279.59 ลา้นบาท เพ่ิหข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน  139.01 ลา้นบาท หรือ เพ่ิหข้ึน 
ร้อยละ 6.49 ดงัน้ี  

           หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่(ลด) ร้อยละ 
เงินสดสุทธิจาก มในไ้ปใน  กิจกรรหด าเนินงาน 3,740.25 4,058.19 (317.94) (7.83) 
เงินสดสุทธิจาก มในไ้ปใน  กิจกรรหลงทุน (7,148.19) (6,984.38) (163.81) (2.35) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรหจดัหาเงิน 3,546.52 3,234.31 312.21 9.65 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 

0.42 2.33 (1.91) (81.97) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิหข้ึน มลดลง  
สุทธิ 

139.00 310.45 (171.45) (55.23) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,140.58 1,830.13 310.45 16.96 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,279.59 2,140.58 139.01 6.49 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรหด าเนินงาน จ านวน 3,740.25 ลา้นบาท เกิดจากก าไรสุทธิซ่ึงเป็นผลการ
ด าเนินงานตาหปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

เงินสดสุทธิในไ้ปในกิจกรรหลงทุน จ านวน 7,148.19 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิหข้ึนของ
ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างเพ่ิหข้ึนของโครงการ BIC 2 และน าเงินไปลงทุนในเงินลงทุนนัว่คราว  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรหจดัหาเงิน จ านวน 3,546.52 ลา้นบาท เพ่ิหข้ึนจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
จ  านวน 4,000.00 ลา้นบาท และเบิกเงินกูเ้พ่ิหเติหส าหรับการก่อสร้างโครงการ BIC2 เป็นหลกั  

 

5.2 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 เปลีย่นแปลง 
งบการเงินรวห (เท่า  5.15 2.15 3.00 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มเท่า  121.19 27.81 93.38 
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท 

          1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

                    1.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร.ทนง พิทยะ 69 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น 2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.ไทยศรีประกันภัย

- กรรมการอิสระ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ.สแกน อินเตอร์

  23 สิงหาคม 2555 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น 2552-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว

ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-2558 - ประธานกรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ� พาวเวอร์ 1979

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี�ปุ่น

- หลักสูตร Directors Accreditation

Program (DAP) รุ่น 25/2547

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

อายุ

(ปี)

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

อายุ

(ปี)

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 71 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� 0.0271 บิดา 2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ

  3 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

- ประธานกรรมการบริหาร - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ - กรรมการ

  23 สิงหาคม 2555 วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) 2549-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี�ปุ่น - กรรมการ

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� 2549-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   ประธานกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยนครพนม 2558-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*

- ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) - ประธานกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่น - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

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

มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่น - กรรมการ

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2546-2558 - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6  วิทยาลัยป้องกัน 2547-2558 - ประธานกรรมการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ*

ราชอาณาจักร - ประธานกรรมการบริหาร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วตท.) รุ่น 4  สถาบันวิทยาการตลาดทุน   2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

- หลักสูตร Director Certification Program - ประธานกรรมการบริหาร

(DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริม 2539-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ.ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประธานกรรมการบริหาร
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

อายุ

(ปี)

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation 2550-ปัจจุบัน - กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี�ยง บมจ.ช.การช่าง

Program (DAP) รุ่น 18/2547 สมาคม 2546-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2537-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร

- หลักสูตร Finance for Non-Finance 2537-2558 - กรรมการผู้จัดการใหญ่

Directors (FND) รุ่น 13/2547 สมาคม 2531-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ที�ดินบางปะอิน

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2524-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั�น

หมายเหตุ   * บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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3. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 72 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   0.0182 - ไม่มี - 2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี�ปุ่น - กรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2550-2558 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สตาร์ ซานิทารี แวร์

  23 สิงหาคม 2555 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - กรรมการอิสระ

มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ประเทศญี�ปุ่น 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ประปาปทุมธานี

- หลักสูตร Executive Development Program  2549-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ทีทีดับบลิว

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- ประกาศนียบัตรชั�นสูงหลักสูตรการเมือง - กรรมการบรรษัทภิบาล 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย - กรรมการอิสระ

สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที� 3  

สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที� 5

- หลักสูตร Director Accreditation Program

(DAP) รุ่น 34/2548สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Audit Committee Program

(ACP) รุ่น 22/2551 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย



เอกสารแนบ 1 (5 / 23)

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

อายุ

(ปี)

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

4. นายณรงค์ แสงสุริยะ 72 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) - ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และบริหารความเสี�ยง

  26 กันยายน 2554 - หลักสูตร Director Certification Program - กรรมการ

- ประธานกรรมการ (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริม 2549-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร กรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

  บรรษัทภิบาลและบริหาร สถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร กรรมการ บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

  ความเสี�ยง ก.พ. 2559 -ปัจจุบัน - ผู้บริหารอาวุโส บมจ.ช.การช่าง

  14 มกราคม 2556 2555-ปัจจุบัน - กรรมการบรรษัทภิบาลและ

  บริหารความเสี�ยง

- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2550-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร

2544-ปัจจุบัน - กรรมการ

2544 - ก.พ. 2559 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

  กลุ่มงานปฏิบัติการ

2543- ม.ค. 2559 - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว

- กรรมการ

2552-ก.พ. 2559 - ประธานกรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น

2524-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั�น
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5. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 68 - ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจ  0.0000 - ไม่มี - 2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โคสต์      กําหนดค่าตอบแทน

- กรรมการอิสระ ประเทศสหรัฐอเมริกา - กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี�ยง

  23 สิงหาคม 2555 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 2555-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการสรรหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการอิสระ                      

  และกําหนดค่าตอบแทน - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 2557 -ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แปซิฟิกไพพ์

- กรรมการบรรษัทภิบาล  สุโขทัยธรรมาธิราช - กรรมการอิสระ                      

  และบริหารความเสี�ยง - หลักสูตรประกาศนียบัตรการอบรม 2553-ปัจจุบัน - ประธานที�ปรึกษาคณะกรรมการ บจ.ไดก้า (ไทย)

  14 มกราคม 2556 หลักสูตรต่อเนื�อง 4 ปี   “Chemical Risk

Assessment Method” จาก The 

Oversea Human Resource & Industry

Development Association (HIDA),

ประเทศญี�ปุ่น ร่วมสนับสนุนโครงการ

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และกลุ่ม

อุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Director Certification Program

(DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of Compensation  

Committee รุ่นที� 19/2557 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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6. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 63 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - 2558-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง - กรรมการ

  9 เมษายน 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว

- กรรมการบริหาร - Master of Science (Mathematics and - กรรมการบรรษัทภิบาล 

  9 มิถุนายน 2558 Computer Science) University of - กรรมการบริหารความเสี�ยง

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

- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ - กรรมการผู้จัดการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ประปาปทุมธานี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั�นส์

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 2557-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที� 20 2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - กรรมการบริหาร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - กรรมการ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) 2558-ปัจจุบัน - อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รุ่นที� 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  2556-2558 - กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับ

ดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

 รุ่นที� 12 สถาบันพระปกเกล้า
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์

รุ่นที� 6 สถาบันวิทยาการการค้า 

มหาวิทยาลัยหอการค้า

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน

สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที� 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Director Certification Program

(DCP)  รุ่น 18/2545 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Chairman Program

(RCP) รุ่น 29/2555 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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7. นายประเวศ อิงคดาภา 60 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 0.0061 - ไม่มี - 2556-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ - กรรมการอิสระ

  8 พฤศจิกายน 2555 (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536-ปัจจุบัน - ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. กรุงเทพซินธิติกส์

- กรรมการสรรหาและ - เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา  บจ. บางกอกโคเจนเนอเรชั�น

  กําหนดค่าตอบแทน กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บจ. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส

   14 มกราคม 2556 - หลักสูตร Director Certification Program บจ. โฟมเทค อินเตอร์เนชั�นแนล

(DCP) รุ่น 170/2556 สมาคมส่งเสริม (อุตสาหกรรมในกลุ่มของ 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย ดร.พิชิต นิธิวาสิน)
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8. นายประเสริฐ มริตตนะพร 60 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - ไม่มี - 2556-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร

  24 มิถุนายน 2554 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัญชี 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ

- กรรมการบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.พ. 2559 -ปัจจุบัน - ผู้บริหารอาวุโส บมจ.ช.การช่าง

  23 สิงหาคม 2555 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.)  2553-ปัจจุบัน - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

- กรรมการสรรหาและ  รุ่น 9/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน   และสิ�งแวดล้อม

  กําหนดค่าตอบแทน - หลักสูตร Director Certification Program 2550-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร

  14 มกราคม 2556 (DCP)  รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริม 2549-ปัจจุบัน - กรรมการ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 2552- ก.พ. 2559 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

- หลักสูตร Role of the Compensation   กลุ่มงานบริหาร

Committee (RCC) รุ่น 6/2551 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั�น

- หลักสูตร Successful Formulation 2547-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

& Execution of Strategy รุ่น 6/2553 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)
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ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

9. นายแวน ฮวง ดาว 57 - ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคแห่งแอตแลนต้า - ไม่มี - - ไม่มี - ก.ย. 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการ  (Atlanta Technical School) มลรัฐจอร์เจีย 2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

   22 กันยายน 2559 ประเทศสหรัฐอเมริกา - กรรมการ

2551-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

- กรรมการ

2551-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

- กรรมการ



เอกสารแนบ 1 (12 / 23)

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
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10. นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 55 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - มี.ค. 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการ (การเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ) มี.ค. 2559-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

  1 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร - กรรมการ  

- ปริญญาโท การต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการผู้จัดการ

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี.ค. 2559-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

- หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจําปี 2556 รุ่นที� 9 - กรรมการ  

Executive Development Program (EDP) 2013 - กรรมการผู้จัดการ

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 2557-ต.ค. 2559 - กรรมการตรวจสอบ  บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 

(มูลนิธิ สวค.) - กรรมการอิสระ

- หลักสูตร Director Certification Program 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 

(DCP) รุ่น 61/2548 สมาคมส่งเสริม 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.เชียงราย โซล่าร์

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.นครราชสีมา โซล่าร์

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2552-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.บางเขนชัย

รุ่น 10/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 2552-ก.พ. 2559 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง

กรรมการบริษัทไทย   สายงานบัญชีและการเงิน

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 2548-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูเนี�ยน ปิโตรเคมีคอล     

รุ่น 25/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน - กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Developing Corporate Governance 

Policy  สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
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สัดส่วน

การถือ
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ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

11. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 42 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ - ไม่มี - บุตร 2555-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ - กรรมการ

- กรรมการบริหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา พี� 2556-2558 - กรรมการบรรษัทภิบาลและ

  23 สิงหาคม 2555 - ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์   บริหารความเสี�ยง

มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกา คู่สมรส 2555-2558 - กรรมการผู้จัดการ

- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ นายอัลวิน จี - เลขานุการบริษัท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตรวตท.) - กรรมการบริหาร

รุ่น 22  สถาบันวิทยาการตลาดทุน   2552-2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)    สายงานสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

รุ่น 106/2551 สมาคมส่งเสริม 2554-ส.ค. 2559 - กรรมการ บจ.บางเขนชัย

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ที�ดินบางปะอิน

- หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP)

รุ่น 37/2553 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)

รุ่น 16/2553 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)

รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Developing Corporate 

Governance Policy สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

12. นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ 38 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย - ไม่มี - บุตร 2558-ปัจจุบัน - กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี�ยง บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการ นอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ - กรรมการผู้จัดการ

   3 มิถุนายน 2554 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก น้อง - เลขานุการบริษัท

- กรรมการบริหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา (เกียรตินิยมอันดับ 1) ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 2557-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

  23 สิงหาคม 2555 - หลักสูตร Director Certification Program 2555-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร

- กรรมการบรรษัทภิบาลและ (DCP) รุ่น 116/2552 สมาคมส่งเสริม 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ

  บริหารความเสี�ยง สถาบันกรรมการบริษัทไทย 2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์

- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ

- เลขานุการบริษัท - กรรมการผู้จัดการ

  1 กรกฎาคม 2558 2549-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. ไฟฟ้านํ�างึม 2

- กรรมการ 

2549-2554 - กรรมการผู้จัดการ

2549-2554 - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

  จัดการและการเงิน

ก.พ. 2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 
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นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ 75 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� - ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ก.ย. 2559 - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการบริษัท  สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

  3 มิถุนายน 2554  ถึง - ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 2558 -ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*

  30 กันยายน 2559 สาขาการเมืองการปกครอง  - กรรมการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต 2550-2558 - กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ*

สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหาร - กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี�ยง

ธุรกิจศศินทร์ 2546-2558 - รองประธานกรรมการบริหาร

- ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 2537-2558 - กรรมการ 

(ไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี�ปุ่น 2552-2558 - รองประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ*

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 2545-2558 - กรรมการ กรรมการบริหาร

(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี�ปุ่น 2552-ปัจจุบัน   - ประธานกรรมการบริษัท บจ.แบงคอก เมโทรเนทเวิร์ค

- ประกาศนียบัตรชั�นสูง หลักสูตร 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับ 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไฟฟ้านํ�างึม 2

นักบริหารระดับสูง รุ่นที� 1 (พ.ศ.2546) 2549-ปัจจุบัน - นายกสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี�ปุ่น

สถาบันพระปกเกล้า  2549-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั�นแนล

- ประกาศนียบัตรชั�นสูง หลักสูตร - กรรมการ

การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย 2539-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

มหาชนสําหรับนักบริหารระดับสูง - กรรมการ 

รุ่นที� 3  สถาบันพระปกเกล้า
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/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตรชั�นสูง หลักสูตร

การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง

รุ่นที� 10  สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร Audit Committee Program 

(ACP) รุ่น 17/2550 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program

(DCP) รุ่น 8/2544  สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ   * บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

อายุ

(ปี)

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

นายอัลวิน จี 46 - ปริญญาตรี สาขาการเงิน  บอสตันคอลเลจ - ไม่มี - คู่สมรส 2556- ก.พ. 2559 - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- กรรมการ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ มี.ค. 2559-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการสนับสนุนปฏิบัติการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*

 26 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง - หลักสูตร Director Certification Program 2556-ก.พ. 2559 - กรรมการบริหาร บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

 29 กุมภาพันธ์ 2559 (DCP) รุ่น 165/2555 สมาคมส่งเสริม คู่สมรสบุตร - กรรมการ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ - กรรมการผู้จัดการ

2554-2556 - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  และการเงิน

2556-ก.พ. 2559 - กรรมการบริหาร บจ. ไฟฟ้านํ�างึม 2

- กรรมการ

- กรรมการผู้จัดการ

2554-2556 - รองกรรมการผู้จัดการ

2551-2554 - เจ้าหน้าที�นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ*

2550-2551 - Business Analyst, Corporate TMB MAQUARIE SECURITIES

   Finance (THAILAND)

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

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ 49 - ปริญญาเอก Geology and Paleontology - ไม่มี - - ไม่มี - 2557-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บมจ.ซีเค พาวเวอร์

- รองกรรมการผู้จัดการ มหาวิทยาลัยโคโลญจน์   วิศวกรรมโยธา

   สายงานวิศวกรรมโยธา  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 2558-ปัจจุบัน - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ 

  19 มีนาคม 2557 - ปริญญาโท Geology and Paleontology   สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื�องกล

- รักษาการ รองกรรมการ มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ 2556 - Project Director Pöyry Energy Limited (Thailand)

  ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 2555 - Project Manager

  ไฟฟ้าและเครื�องกล - ปริญญาตรี Geology and Paleontology 2553-2556 - Health and Safety Advisor

  1 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยโคโลญจน์   / Project Manager

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 2551 - 2552 - Specialist Geology

  / Project Manager

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม



เอกสารแนบ 1 (19 / 23)

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

2. นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม 44 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  : International - ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Business มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน   สายงานพัฒนาธุรกิจ

  สายงานพัฒนาธุรกิจ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ก.พ. 2559-ปัจจุบัน - รักษาการผู้ช่วยกรรมการ

  16 กรกฎาคม 2556 -  ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์   ผู้จัดการสายงานการเงินและ

- รักษาการผู้ช่วยกรรมการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   บัญชี

  ผู้จัดการสายงานการเงินและ (เกียรตินิยมอันดับหนึ�งเหรียญทอง) 2555-2556 - Senior Vice President and Manager, บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

  บัญชี   Project Department, Investment 

  16 กุมภาพันธ์ 2559   Banking Group

2553-2555 - Senior Vice President and Manager, 

  Metropolitan Corporate Banking,

   Energy and Senior Vice President, 

  Project Department, Investment 

  Banking Group
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

3. นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล 44 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย - ไม่มี - - ไม่มี - 2557-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รามคําแหง   สายงานกํากับดูแล

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

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

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท 2553-2554 - รองผู้จัดการสํานักกรรมการผู้จัดการ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Board Reporting Program

(BRP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Effective Minute Taking

(EMT) รุ่น 17/2553 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Corporate Governance for 

Executives (CGE) รุ่น 2/2557 สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

4. นางสาวรุจิรา ช่วยบํารุง 41 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย - ไม่มี - - ไม่มี - 2557-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รามคําแหง   บริหารสินทรัพย์และบริษัทในเครือ

  สายงานบริหารสินทรัพย์ - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก.ย. 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.บางเขนชัย

  และบริษัทในเครือ  - หลักสูตรมาตราฐานบัญชีทุกฉบับ รุ่นที� 2555-ปัจจุบัน - ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

  19 มีนาคม 2557 7/2550 สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2555-ปัจจุบัน - ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร และ 2549-2555 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

การบัญชีภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง 2555-ปัจจุบัน - ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

พ.ศ. 2553 2549-2555 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- โครงการอบรมเพื�อรับประกาศนียบัตร

CFO รุ่นที�  19 สภาวิชาชีพ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

- หลักสูตรพื�นฐานเลขานุการบริษัท 

(Fundamentals for Corporate Secretaries) 

รุ่นที� 2/2559 

- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 

(Advances for Corporate Secretaries)

รุ่นที� 2/2559 
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

5. นายวรท ศักดิ�สุจริต 38 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย - ไม่มี - - ไม่มี - 2557-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกษตรศาสตร์   สายงานบริหาร

  สายงานบริหาร  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เม.ย. 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.บางเขนชัย

  19 มีนาคม 2557 ธรรมศาสตร์ 2555-ปัจจุบัน - นายช่างใหญ่ สายงานก่อสร้างทั�วไป บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

- หลักสูตร Director Certification Program 2555-ปัจจุบัน - ผู้อํานวยการ สายงานบริหาร บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

(DCP) รุ่น 227/2559  สมาคมส่งเสริม 2553-2555 - Senior Contract Engineer

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

รายชื�อบริษัท

ดร.ทนง พิทยะ X,ID X X,ID

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ /, // /, //   /, // /,// /,//  V, /,//  V, / / / X,//

นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว  /,AC,ID  /,AC,ID /

นายณรงค์ แสงสุริยะ /   /, //   /, //   /,//,O /

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล /,AC,ID

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ /, //  /,//,/// / /

นายประเวศ อิงคดาภา  /,AC,ID

นายประเสริฐ มริตตนะพร /, // / /   /,//,O /

นายแวน ฮวง ดาว
1 / /,// /,// /,//

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 
2,3 / /,//,/// /,//,/// / / / /

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 
4 /, // /,//,/// /

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ /,//,///  /,// X /,//,///   

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
1 /    /    / /  /,//  X

นายอัลวิน จี
2 / /,//,/// /,//,///

ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ O

นางสาวนิธาวดี ลิมโปดม O

นางสาวปาริฉัตร โอทยากุล O

นางสาวรุจิรา ช่วยบํารุง 
4 O /

นายวรท ศักดิ�สุจริต O /

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ      V= รองประธานกรรมการ      AC = ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ           ID = กรรมการอิสระ         / = กรรมการ         

// = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร             /// = กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ กรรมการผู้จัดการ                  O = ผู้บริหาร

1. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 6/2559 เมื�อวันที� 22 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั�งนายแวน ฮวง ดาว เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจซึ�งลาออกจากตําแหน่ง

2. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2559 เมื�อวันที� 4 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั�งนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายอัลวิน จี ซึ�งลาออกจากตําแหน่ง

3. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ถึงวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2559

4. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 5/2559 เมื�อวันที� 7 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั�ง นางสาวรุจิรา ช่วยบํารุง 
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ซึ�งลาออกจากตําแหน่ง 
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม บริษัทย่อย

          2.1 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด (SEAN)

                    2.1.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร 73 - ปริญญาเอก นิติศาสตร์ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ�) - ไม่มี - - ไม่มี - 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*

- ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2 

25 กุมภาพันธ์ 2551 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ฟินันซ่า 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย 2547-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ.โพลีเพล็กส์ (ประเทศไทย)

เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ดั�บเบิ�ล เอ (1991) 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2555-2556 ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547-2559 นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาว เพื�อมิตรภาพ

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงต่างประเทศ

ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 1  วิทยาลัยป้องกัน 2539-2555 กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ

ราชอาณาจักร 2537-2558 ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP 43/2547) สมาคมส่งเสริม

กรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

2. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง 58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ:International Business - ไม่มี - - ไม่มี - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

- กรรมการ (คะแนนสูงสุด)  มหาวิทยาลัยโมนาช 2553 - 2557 กรรมการบริหาร

12 กุมภาพันธ์ 2553 ประเทศออสเตรเลีย 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี 2553 - 2556 กรรมการบริหาร

แห่งเอเชีย (ทุนรัฐบาลเยอรมัน) 2553 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ�ง 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) วางแผนและพัฒนาธุรกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ-่พัฒนาธุรกิจ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ASEAN Executive 2554 - 2557 กรรมการ บจ.ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั�น

Development Program (AEDP) มหาวิทยาลัย รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ธรรมศาสตร์ 2556 กรรมการ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

- ประกาศนียบัตร Mini MBA  จุฬาลงกรณ์ 2553 - 2556 กรรมการ บจ.ผลิตไฟฟ้านวนคร

มหาวิทยาลัย 2549 - 2556 ประธานกรรมการ บจ.ราชบุรีพลังงาน

- ประกาศนียบัตร Electric Power Development 2553 - 2556 ประธานกรรมการ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส

from Swedish Board of Investment and 

Technical Support (BITS) ประเทศสวีเดน

- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program

from General Electric International Operation 

Company, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประกาศนียบัตร Hydro Electric Power from 

Japan International Cooperation Agency 

Columbo Plan (JICA) ประเทศญี�ปุ่น

- ประกาศนียบัตร Thermal and Hydro Power 

Project Planning from Snowy Mountain 

Engineering Coorperation, Columbo Plan 

ประเทศออสเตรเลีย
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

- ประกาศนียบัตรชั�นสูงการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที� 17 สถาบันพระปกเกล้า

- ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ

สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที� 8

สถาบันพระปกเกล้า

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 138/2553 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค 82 - กรูฟ ซิตี� คอลเลจ เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา - ไม่มี - - ไม่มี - 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

- กรรมการ 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2 

3 พฤษภาคม 2547
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

4. นายสมนึก จินดาทรัพย์ 58 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต - ไม่มี - - ไม่มี - 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.อาร์อี โซลาร์ 1

- กรรมการบริษัท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง

- กรรมการบริหาร - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สินทรัพย์ทําหน้าที�กรรมการผู้จัดการ

/ 22 กรกฎาคม 2557 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสื�อสาร 2556-2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยี 2554-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.เซาท์อีสท์ เอเซีย  เอนเนอร์จี

- ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program, กรรมการบริหาร

General Electric International Operation 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

Company, Inc. (พ.ศ.2548) ประเทศสหรัฐอเมริกา กรรมการบริหาร

- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไฟฟ้าหงสา

(พ.ศ.2546) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พูไฟ มายนิ�ง

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส

- ประกาศนียบัตร Advance Senior Executive 2552-2555 กรรมการ

Program (พ.ศ.2553) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั�น

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ราชบุรีพลังงาน

- ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.โอเวอร์ซีกรีนเอนเนอร์ยี�

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

- ประกาศนียบัตรชั�นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ 2556-2557 กรรมการผู้จัดการ

และกฎหมายมหาชน (พ.ศ.2549-2550) 

สถาบันพระปกเกล้า

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

(พ.ศ.2551) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP152/2011) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย



เอกสารแนบ 2 (5 / 20)

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership

 Assessment & Development Program

 (พ.ศ.2556)-- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leading

 with the Speed of Trust (พ.ศ.2556)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

วพน.6

หมายเหตุ 1. รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการบริษัทที�ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ด้วยปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ�งมีรายนามและวันที�เข้าดํารงตําแหน่งใน SEAN 

   ตามหัวข้อการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทย่อย-โครงสร้างการจัดการ

- นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร /  3 พฤษภาคม 2547

- นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการบริษัท / 19 กันยายน 2550

- นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหาร / 3 พฤษภาคม 2547

- นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท / 3 พฤศจิกายน 2548

- นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริหาร / 3 พฤษภาคม 2547

- นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ / 1 มีนาคม 2559

- นายอัลวิน จี กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ / 12 กุมภาพันธ์ 2556 ดํารงตําแหน่งถึงวันที� 29 กุมภาพันธ์ 2559



เอกสารแนบ 2 (6 / 20)

 2.1.2  ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

                     (1)    บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด (SEAN)
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ดร. วีรพงษ์ รามางกูร X X X

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ /,// /,// /,// /,// V, // V, /

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ / / / /,//

นายณรงค์ แสงสุริยะ /,// / /,// /,//,O

นายประเสริฐ มริตตนะพร / /,// / /,//,O

นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง / /

นายสมนึก จินดาทรัพย์ /,// /,// O X /,/// X

นายแวน ฮวง ดาว /,// / /,//

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค / / X

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 
1,2

/,//,/// / /,//,///

นายอัลวิน จี 
1 /,//,/// /,//,/// O

หมายเหตุ : - X = ประธานกรรมการ         V = รองประธานกรรมการ                / = กรรมการ           // = กรรมการบริหาร            /// = กรรมการผู้จัดการ           O = ผู้บริหาร

- ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท -โครงสร้างการจัดการ

1. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2559 เมื�อวันที� 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั�งนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายอัลวิน จี ซึ�งลาออกจากตําแหน่ง

2. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ถึงวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื�อกรรมการ
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          2.2 บริษัท ไฟฟ้านํ�างึม 2 จํากัด (NN2)

                   2.2.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง 49 - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย - ไม่มี - - ไม่มี - 2559-ปัจจุบัน ผู้อํานวยการ กรมนโยบายการเงิน กระทรวงการเงิน

- กรรมการ แห่งชาติ ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 2556-2557 สปป.ลาว

25 กุมภาพันธ์ 2551 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

แห่งชาติ ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 2559 เลขานุการนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว สํานักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557-2559 ผู้อํานวยการ กรมงบประมาณแห่งรัฐ กระทรวงการเงิน

- ปริญญาตรี และปริญญาโท วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์  สปป.ลาว

และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ 2553-2555 ผู้แทนสํารองกรรมการบริหารของ Asian Development Bank

ประเทศรัสเซีย บอร์ดธนาคารเพื�อการพัฒนาเอเชีย

สําหรับประเทศ อัฟกานิสถาน

บังคลาเทศ ภูฐาน อินเดีย สปป.ลาว 

ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

2. ดร.บุนสะลอง สุดทิดาลา 56 - Ph.D. Electrical Engineering, - ไม่มี - - ไม่มี - 2559-ปัจจุบัน Chairman NamBi Power  Co.Ltd

- กรรมการ  Ilmenau University of  Thecnology , Germany  2559-ปัจจุบัน Vice Chairman NamDik Power  Co.Ltd

24 กุมภาพันธ์ 2557 - Master’s in Electrical Engineering, 2559-ปัจจุบัน Vice Chairman Namphoun Power  Co.Ltd

Ilmenau University of  Thecnology , Germany  2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2 

- Director Certificate Program, Institue of 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Lower Houay Lamphanh Power Company 

Directors Thailand (2014) 2553-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการและ CFO EDL –Generation Public Company

- Director Accreditation Program , Institue of 2553 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ Electricite Du Laos Company

 Directors Thailand (2011) 2553 รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Electricite Du Laos Company

- Business Finance in capital Market for  Business Finance

Non-Finance Executive, Boutviseth College 2549-2552 รองกรรมการผู้จัดการ Nam Theun 2 Watershed  Management 

in partnership with APM and UTCC, and Protection Authority

Vientiane (2010)

- Contract Management  for international 

Construction, JICA in association with FIDIC, 

Hanoi (2010)
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

- Feasibility Studies, SwedPower, Vientiane

(1996)

- Engineering Economics and Finance,

 Acres International Limited, Canada and 

EDL (1994)

หมายเหตุ 1. รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการบริษัทที�ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน  NN2 ด้วยปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ�งมีรายนามและวันที�เข้าดํารงตําแหน่งใน NN2 ดังนี�

- นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร / 29 เมษายน 2549

- นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการบริษัท / 25 กุมภาพันธ์ 2551

- นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549

- นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษัท / 25 กุมภาพันธ์ 2551

- นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริหาร / 25 กุมภาพันธ์ 2551

- นายธนวัฒน์  ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549

- นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ / 12 มีนาคม 2559

- นายอัลวิน จี กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ / 12 กุมภาพันธ์ 2556 ดํารงตําแหน่งถึงวันที� 29 กุมภาพันธ์ 2559

2. รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ NN2 ซึ�งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ด้วย ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ�งมีรายนามและวันที�เข้าดํารงตําแหน่งใน NN2 ดังนี�

- ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ / 25 กุมภาพันธ์ 2551

- นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง กรรมการบริษัท /  12 กันยายน 2556

- นายสมนึก จินดาทรัพย์ กรรมการบริหาร /  22 กรกฎาคม 2557 

- นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค กรรมการบริษัท / 25 กุมภาพันธ์ 2551
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                     2.2.2 ผู้บริหาร

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. นายโยชิฮิโร คาวาซากิ  72 - Kagoshima Technical High School - ไม่มี - - ไม่มี - 2557-ธ.ค.2559 รองกรรมการผู้จัดการ บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

- รองกรรมการผู้จัดการ 2553-2556 Senior Consaltant บจ. Electric Power Development

ฝ่ายเดินเครื�องและบํารุงรักษา

1 มกราคม 2557 ถึง

30 ธันวาคม 2559

2. นายศักดิ�ชัย ไชยวรรณ 52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า - ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ต.ค.2559 นายช่างใหญ่ฝ่ายบริการทั�วไป บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2

- นายช่างใหญ่ฝ่ายบริการทั�วไป สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ีค.-พ.ค.2556 Division Manager– Corporate Planning บจ.หงสา พาวเวอร์

 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 2554-2556 Assistance Vice President บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง

30 กันยายน 2559 – Coal Investment Division

2554-2555 Assistance Vice President บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส

– Lao Investment Division

2553-2554 Administration Manager

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร
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 2.2.3 ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

                     (1)  บริษัท ไฟฟ้านํ�างึม 2 จํากัด (NN2)
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ดร.วีรพงษ์ รามางกูร X X X

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ /,// /,// /,// /,// V , // V, /,//

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ / / /,//

นายณรงค์ แสงสุริยะ /,// / /,// /,//,O

นายประเสริฐ มริตตนะพร / /,// /

นายธนวัฒน์  ตรีวิศวเวทย์ /,// /,//,///

นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง / /

นายสมนึก จินดาทรัพย์ /,// /,// O X

นายแวน ฮวง ดาว /,// / /,//

นายมิลตัน วิลเลียม ชลาภัค / /

ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง /

ดร.บุนสะลอง สุดทิดาลา / O

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 
1,2 /,//,/// / /,//,///

นายอัลวิน จี 
1 /,//,/// /,//,///

นายโยชิฮิโร คาวาซากิ 
3 O

นายศักดิ�ชัย ไชยวรรณ 
4 O

หมายเหต ุ: - X = ประธานกรรมการ         V = รองประธานกรรมการ                / = กรรมการ           // = กรรมการบริหาร            /// = กรรมการผู้จัดการ           O = ผู้บริหาร

- ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท -โครงสร้างการจัดการ

1. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2559 เมื�อวันที� 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั�งนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายอัลวิน จี ซึ�งลาออกจากตําแหน่ง

2. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ช .การช่าง จํากัด (มหาชน) ถึงวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2559

3. ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื�องและบํารุงรักษาใน NN2 ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2559

4. ดํารงตําแหน่งนายช่างใหญ่ฝ่ายบริการทั�วไปใน NN2 ตั�งแต่วันที�  1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2559

บริษัทที�เกี�ยวข้อง

รายชื�อกรรมการ

บ
จ.

ไฟ
ฟ

้าน
ํ�าง

ึม 
2

บ
มจ

.ซ
ีเค

พ
าว

เว
อร

์
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          2.3 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จํากัด (BIC)

                    2.3.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. นายสมรชัย คุณรักษ์ 55 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื�องกล - ไม่มี - - ไม่มี - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น

- กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล 

4  มกราคม 2559 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา MBA 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี� 1 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไฟฟ้าและพลังงานร่วม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2558-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย สายงานการผลิตและซ่อมบํารุง บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี� 

รุ่น 205/2558  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 2556-2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบํารุงระบบ บมจ.ปตท.

กรรมการบริษัทไทย ท่อส่งก๊าซ

- Natural Gas Engineering , Brussels, Belgium

- PTT Group Leader Development Program

- PTT – Harvard Business School รุ่นที� 2 

Shanghai , China

2. นายคําผุย จีราะรื�นศักดิ� 70 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า - ไม่มี - - ไม่มี - 2552- ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น

- กรรมการ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555-2556 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

24 กุมภาพันธ์ 2552 - หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย 2555-2556 กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บจ.ไฟฟ้านํ�างึม 2 

มหาชน รุ่นที� 1/2545 สถาบันพระปกเกล้า 2548-2549 ประธานกรรมการบริหาร บจ.ราชบุรีพลังงาน

- Senior Executive Program สถาบัณบัณฑิต 2546-2549 กรรมการบริหาร บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง 

บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

รุ่น 96/2550  สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

อายุ

(ปี)

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน
สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

อายุ

(ปี)

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

3. นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี 53 - Master of Industrial Engineering, University - ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น 

- กรรมการ of New South Wales, Australia กรรมการผู้จัดการ

- กรรมการผู้จัดการ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2539-2554 ผู้จัดการทั�วไป บจ.ที�ดินบางปะอิน 

24 กุมภาพันธ์ 2552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

รุ่น 177/2556  สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ 1. รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการบริษัทที�ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน BIC ด้วยปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ�งมีรายนามและวันที�เข้าดํารงตําแหน่งใน BIC ดังนี�

- นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการและประธานกรรมการบริษัท / 19  กุมภาพันธ์ 2559

- นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการ / 24 กุมภาพันธ์ 2552

- นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการ / 24 กุมภาพันธ์ 2552  และดํารงตําแหน่งถึงวันที� 1 กุมภาพันธ์ 2559
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                    2.3.2 ผู้บริหาร

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. นายชุมพล  เวสสบุตร 68 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) - ไม่มี - - ไม่มี - 2552 –ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น

- ผู้จัดการโครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 - 2551 ผู้อํานวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

13 กรกฎาคม 2552 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 2547 - 2549 ผู้อํานวยการสํานักผู้ว่าการ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 2544 - 2547 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ โรงไฟฟ้าวังน้อย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2. นายทศพร ทิพย์วรธรรม 64 - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - ไม่มี - - ไม่มี - 2553-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น

- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2551-2552 ผู้จัดการกองบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื�อนวชิราลงกรณ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

 1 กรกฎาคม 2553 - หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร 2546-2551 ผู้จัดการกองเดินเครื�องโรงไฟฟ้า              แห่งประเทศไทย

(Mini MBA)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. นายกิจพจน์ สระสมทรัพย์ 53 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย - ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น

- ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552-2555 ผู้จัดการส่วนซ่อมบํารุง Samutprakarn Cogeneration Co., Ltd.

1 กุมภาพันธ์ 2555 2543-2552 ผู้จัดการส่วนเดินเครื�อง

4. นางสาวนาถสุชา ขวัญทอง 57 - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต - ไม่มี - - ไม่มี - 2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น

- ผู้จัดการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบริหาร บมจ.ช.การช่าง

1 กุมภาพันธ์ 2555

5. นางปราณี วงค์อ๊อด 49 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง - ไม่มี - - ไม่มี - ม.ีค.2559-ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบัญชี บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น

- ผู้จัดการส่วนบัญชี 2549-ก.พ.2559 ผู้จัดการส่วนบัญชี บมจ.ช.การช่าง

1 มีนาคม 2559 2540-2549 เจ้าหน้าที�บัญชี

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร
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 2..3.3 ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

                     (1)    บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั�น จํากัด (BIC)
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นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ X /,//,///

นายคําผุย จีราระรื�นศักดิ� /

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 
1 / /

นายสมรชัย คุณรักษ์ / O

นายวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี /,/// ///

นายชุมพล  เวสสบุตร O

นายทศพร ทิพย์วรธรรม O

นายกิจพจน์ สระสมทรัพย์ O

นางสาวนาถสุชา ขวัญทอง O

นางปราณี วงค์อ๊อด O

หมายเหตุ : - X = ประธานกรรมการ           V = รองประธานกรรมการ                / = กรรมการ           // = กรรมการบริหาร            /// = กรรมการผู้จัดการ           O = ผู้บริหาร

- ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท-โครงสร้างการจัดการ

1. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ถึงวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื�อกรรมการ

บ
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าง
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  โ
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รช
ั�น

บริษัทที�เกี�ยวข้อง
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          2. 4. บริษัท บางเขนชัย จํากัด (BKC)

                    2.4.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. นางประทุมขวัญ สริตานนท์ 46 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและธรณีวิทยา - ไม่มี - - ไม่มี - 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.บางเขนชัย

- กรรมการ ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2557 - ปัจจุบัน - นายช่างใหญ่ด้านวิศวกรรมธรณี บมจ. ซีเค พาวเวอร์

26 เมษายน 2559 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา   ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 - 2557 - นายช่างใหญ่ด้านวิศวกรรมโยธา บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการประยุกต์    ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

ใช้ความรู้ทางธรณีสัณฐานและธรณีวิศวกรรม

ในงานสํารวจ สถาบันไอทีซี (The International 

Institute for Aerosapce and Earth Sciences) 

ประเทศเนเธอร์แลนด์

- หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini 

MBA (177 ชั�วโมง) รุ่น 82/2558

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

 รุ่น 227/2559 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

2. นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์ 44 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการสื�อสาร - ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บจ.บางเขนชัย

- กรรมการ โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยโคโลราโดโบลเดอร์ 2559-ปัจจุบัน - ที�ปรึกษา บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

- กรรมการผู้จัดการ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2555-2559 - กรรมการผู้จัดการร่วม

11 กรกฎาคม 2554 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยไรท์ สเตท 2559-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบริหาร  บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

ประเทศสหรัฐอเมริกา - รักษาการผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารทั�วไป

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 2557 - 2558 - เลขานุการบริษัท บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ

ธรรมศาสตร์ 2555 - 2559 - ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2552-2555 - ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ กิจการร่วมค้าซีเคทีซี

2552-2555 - ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโครงการ บมจ.ช.การช่าง 

นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา 68 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา - ไม่มี - - ไม่มี - 2554-ก.พ. 2559 - กรรมการ บจ.บางเขนชัย

- กรรมการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559-ปัจจุบัน - ผู้บริหารอาวุโส บมจ.ช.การช่าง

11 กรกฎาคม 2554  ถึง 2544-2559 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

29 กุมภาพันธ์ 2559    สายงานก่อสร้าง 2
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ป)ี
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 43 - ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ไม่มี - - ไม่มี - 2554 –ก.พ. 2559 - กรรมการ บจ.บางเขนชัย

- กรรมการ - ปริญญาตรี พาณิชศาสตร์และการบัญชี 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั�น 

5 พฤศจิกายน 2555 ถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.ประปาปทุมธานี

29 กุมภาพันธ์ 2559 2548 – ปัจจุบัน - ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน บมจ.ทีทีดับบลิว

หมายเหตุ 1.รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที�ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน BKC  ปรากฏข้อมูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ�งมีรายนามและวันที�เข้าดํารงตําแหน่งใน BKC ดังนี�

- นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์  กรรมการ ดํารงตําแหน่ง ตั�งแต่ 19 พฤษภาคม 2554

- นายวรท ศักดิ�สุจริต กรรมการ ดํารงตําแหน่ง ตั�งแต่ 26 เมษายน 2559

- นางสาวรุจิรา ช่วยบํารุง กรรมการ ดํารงตําแหน่ง ตั�งแต่ 14 กันยายน 2559

- ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์  กรรมการ ดํารงตําแหน่ง ตั�งแต่ 11 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 สิงหาคม 2559
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                    2.4.2 ผู้บริหาร

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. นางสาวศรัณย์ภัฏ สุวรรณวัฒน์ 37 - ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ไม่มี - - ไม่มี - 2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร บจ.บางเขนชัย 

- ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559-ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายสํานักกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

1 มกราคม 2556 2556-2559 ผู้จัดการสํานักกรรมการผู้จัดการ

2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร

ประสบการณ์ทํางาน

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/วันที�ได้รับแต่งตั�ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร
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 2.4.3 ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

                     (1)    บริษัท บางเขนชัย จํากัด (BKC)
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นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 
1 / /

นางประทุมขวัญ สริตานนท์ /

นางสาวรุจิรา ช่วยบํารุง / O

นายวรท ศักดิ�สุจริต / O

นายสมบัติ ตรีวิศวเวทย์ /,/// O

นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา / O

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

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย / O

นางสาวศรัณย์ภัฏ สุวรรณวัฒน์ O

หมายเหตุ : - X = ประธานกรรมการ           V = รองประธานกรรมการ                / = กรรมการ           // = กรรมการบริหาร            /// = กรรมการผู้จัดการ           O = ผู้บริหาร

- ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท-โครงสร้างการจัดการ

1. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ถึงวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื�อกรรมการ

บ
จ.

บ
าง

เข
น

ชัย

บริษัทที�เกี�ยวข้อง
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

/ประวัติอบรม ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

- Master of Arts (Management)  ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ชํานาญการตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน / บมจ. ซีเค พาวเวอร์

  สาขา International Business Management 2554 - 2558 ผู้ตรวจสอบภายใน สายบริหารงานตรวจสอบ / บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

  (International Program) วิทยาลัยนานาชาติ  2554 ผู้ตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน / บมจ. อาร์ ซี แอล

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551 - 2553 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฝ่ายตรวจสอบ / บริษัท บีดีโอ แอ็ดไวเซอรี� จํากัด

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

- ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

  (Certified Professional Internal Auditor of

   Thailand)  ออกให้โดย สมาคมผู้ตรวจสอบ

   ภายในแห่งประเทศไทย

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2556 - ส.ค. 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน/ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน/ บมจ. ช.การช่าง

2550 - 2558 เจ้าหน้าที�ตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ : 1
  ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั�งที� 4/2559 เมื�อวันที� 10 สิงหาคม  2559 มีมติแต่งตั�งนายธนันท์รัฐ  กิตติสรวงศ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีผลตั�งแต่

   วันที� 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
2 

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ทําสัญญาจ้างบริหารงานด้านตรวจสอบภายในกับ บริษัท ช. การช่าง จํากัด (มหาชน)และยุติการจ้าง เมื�อวันที� 31 สิงหาคม 2559

  โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหัวข้อรายการระหว่างกัน

ประสบการณ์ทํางาน

นางสุดารัตน์ โพธิ�แย้มจิตร์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2559

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง

/หน่วยงานต้นสังกัด/วันที�ดํารงตําแหน่ง

นายธนันท์รัฐ  กิตติสรวงศ์ 
1

ผู้ชํานาญการตรวจสอบภายใน /

1 กันยายน 2559
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รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

/ประวัติอบรม ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

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

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกํากับดูแล   รามคําแหง 2555-2556 - ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้จัดการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์     ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

  19 มีนาคม 2557 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ 2554 - 2555 - ผู้จัดการสํานักกรรมการผู้จัดการ บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี     ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

  มหาวิทยาลัย 2553 - 2554 - รองผู้จัดการสํานักกรรมการผู้จัดการ     ด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดีตามมาตรฐานสากล

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท 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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