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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้ งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
ดว้ยวตัถุประสงค์ให้เป็นบริษทัแกนน าของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2556 และหุ้นสามญัของบริษทัได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเร่ิมท าการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
5,500 ลา้นบาท เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ และเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เป็น 9,240 ลา้นบาท โดย ณ ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 8,129 ลา้นบาท 

ปัจจุบันบริษทัลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวม 6 บริษทั ดงัน้ี 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษทัยอ่ย รวม 3 บริษทั ประกอบดว้ย 
1) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (“NN2”) ซ่ึงมีสถานะเป็นบริษทัแกนของบริษทั ในสัดส่วนการถือหุน้

ท่ีร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผา่นบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั (“SEAN”) 
2) บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“BIC”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 65 
3) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 100 

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษทัร่วม รวม 3 บริษทั ประกอบดว้ย 
1) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 37.5 
2) บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากดั (“CRS”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 30 
3) บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั (“NRS”) ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีร้อยละ 30 

1.2 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

วสิยัทศัน์ : เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด าเนินงาน
อนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ : 1) สร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ 
2) ใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
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เป้าหมายการด าเนินงาน : บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวตัถุประสงค์           
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจาก
โครงการด้านพลงังานท่ีหลากหลายด้วยความเขม้แข็งของฐานเงินลงทุน    
และความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรในเครือท่ีพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยนื 

1.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ปี 2554 - วนัท่ี 8 มิถุนายน 2554 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดว้ยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
โดยมีวตัถุประสงค์ให้บริษทัเป็นแกนน าของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเน้นการลงทุน 
ในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ  

ปี 2555 - วันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 บริษัทซ้ือหุ้นสามัญของ SEAN เ พ่ิมเติมจาก บริษัท          
ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BECL)1 จ านวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16.7 ของทุนจดทะเบียน  ท าให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจ านวน 
361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็ม
มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 26 มิถุนายน 2555 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงัแสงอาทิตยจ์ากบริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) (“CK”) จ านวน 2 บริษทัไดแ้ก่ 
1) BKC จ านวน 2,342,498 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
2) NRS จ านวน 664,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 85.06 

- วนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของ SEAN เพ่ิมเติมจาก บริษทั ทีม คอนซลัติง้ 
เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 8,809,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 
ของทุนจดทะเบียน ท าใหบ้ริษทัถือหุน้ใน SEAN รวมเป็น 369,977,999 หุน้ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 บริษทัซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ละโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จาก CK จ านวน 2 
บริษทัไดแ้ก่ 
1) CRS จ านวน 875,250 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95  

                                                           
1 ปัจจุบนั คือ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BEM”) 
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2) BIC จ านวน 63,019,999 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

ปี 2556 - วนัท่ี 2 มกราคม 2556 บริษทัซ้ือหุ้น BIC เพ่ิมเติมจาก บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั
จ านวน 26,029,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน ท าให้บริษทัถือหุ้น
ใน BIC รวมเป็น 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนและ 
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

- วนัท่ี 11 มกราคม 2556 บริษทัลดทุนจดทะเบียนจาก 9,200 ลา้นบาท เป็น 3,066.7 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 306.7 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเป็น
การลดทุนเพ่ือคืนทุนท่ีลดลงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วน ต่อมาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็น 4,600 ลา้นบาท จ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสัดส่วน และลดมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท 
พร้อมกนัน้ีไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 4,600 ลา้นบาทเป็น 5,500 ลา้นบาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ไป 

- วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเปล่ียน
ช่ือเป็น บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

- วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 หุน้สามญัของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายคร้ังแรกในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ปี 2557 - วนัท่ี 22 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทั
น าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 170 ล้านบาท  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม           
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

- วนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมติัให้ 
BIC ท ารายการท่ี เ ก่ียวโยงกันว่าจ้าง CK ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                 
เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (“BIC2”)      
ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,310 ลา้นบาท โดยมีก าหนดเวลาการก่อสร้าง 29 เดือนนบัจาก
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 

ปี 2558 - วนัท่ี 24 เมษายน 2558 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอตัราหุ้นละ  
0.1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังแรกของบริษทั 

- วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 บริษทัลดมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้นจากเดิม 5 บาท เป็น 1 บาท 
และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 3,740 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 9,240 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
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1) หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,870 ลา้นหุ้น โดยเสนอขายให้กับผูถื้อหุ้นเดิม 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส่งผลให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้จ านวน 7,370 ลา้นบาท 

2) หุน้สามญัจ านวน 1,870 ลา้นหุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั (“CKP-W1”) จ านวน 1,870 
ลา้นหน่วย 

- วนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,870 ลา้นหุ้น เร่ิมท าการซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย ์

- วันท่ี  9 มิ ถุ นายน 2558 CKP-W1 จ านวน 1,870 ล้านหน่ วย เ ร่ิ มท าการซ้ื อขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย ์

- วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 บริษัทซ้ือหุ้น XPCL จาก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ 
ทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุน้ มูลค่ารวมประมาณ 4,344 ลา้นบาท 

ปี 2559 - วนัท่ี 19 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2559 มีมติอนุมติัดงัน้ี 

1) อนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท
หรือในเงินสกลุอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า 

2) อนุมติัให้ NN2 เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือว่าจา้งบริษทั ช.การช่าง (ลาว) 
จ ากดั (“CHK”) เป็นผูด้  าเนินงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 230 กิโลโวลต/์500 กิโลโวลต ์ในวงเงินรวม 799.85 ลา้นบาท 
และ 39.11 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เพ่ือรองรับการส่งไฟฟ้าจาก
โครงการต่าง ๆ  ท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ.”) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2561 

- วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอตัรา 
หุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 164.4 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/2559 ให้แก่ผูล้งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในวงเงินรวม 4,000 ลา้นบาท อายุ 3 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี โดยเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั  
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน 

- วนัท่ี 14 กนัยายน 2559 NN2 ไดล้งนามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบักลุ่มสถาบนัการเงิน
ผูใ้ห้กู ้เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกูย้ืมระยะยาวเดิมและก่อหน้ีเพ่ิม เพ่ือใชใ้นการปรับปรุง
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง ส่งผลให้ตน้ทุนทางการเงินของ NN2 ลดลง  
และมีสภาพคล่องมากข้ึน 
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ปี 2560 - วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา
หุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 442.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 BIC2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดย BIC2 มีก าลงัการผลิต
ติดตั้ง 120 เมกะวตัต์ มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ ระยะเวลา  
25 ปีนับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

- วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ NN2 คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติัให้ 
NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ือช าระคืนหน้ีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินในวงเงินและ
มูลค่าคงคา้งของหุ้นกู้ไม่เกินภาระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ี NN2 มีอยู่กับสถาบัน
การเ งิน เป็นสุกลเงินบาท และ /หรือ เ งินสกุลต่างประเทศจ านวนเทียบเท่า  
โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือ 
หลายคราวก็ได ้

- ในเดือนกรกฎาคม 2560 BIC ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส าหรับการลงทุน 
ในโครงการ BIC2 จนเต็มมูลค่าแล้ว ท าให้ ณ ปัจจุบัน BIC มีทุนจดทะเบียน 
เรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้เป็นจ านวน 2,705 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และผู ้
ลงทุนรายใหญ่ ในวงเงิน 6,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

o หุน้กูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.59 ต่อปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท 
o หุน้กูอ้าย ุ7 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.48 ต่อปี จ านวน 1,400 ลา้นบาท และ 
o หุน้กูอ้าย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.69 ต่อปี จ านวน 3,600 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั (“ทริสเรทติ้ง”) ไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 ท่ี
อนัดบั “A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุน้กูข้อง NN2 ท่ีอนัดบั “A-/Stable” 

ปี 2561 - วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ทยอยช าระคืนเงินตน้ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผู ้
ออกหุ้นกูมี้สิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด จ านวน 3,000 ลา้นบาท อายุ 12 ปี 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยทริสเรทติ้งไดจ้ดัอนัดบัเครดิตองคก์รของ NN2 
ท่ีอนัดบั “A/Stable” และจดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูข้อง NN2 ท่ีอนัดบั“A-/Stable” ทั้งน้ี 
NN2 ไดน้ าเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนหน้ีเงินกูส้กุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลดตน้ทุนทางการเงิน 

- วนัท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2561 มีมติอนุมติั
การซ้ือหุ้นของ XPCL สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็น
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มูลค่ารวมประมาณ 2,065.0 ลา้นบาท จาก BEM รวมถึงอนุมติัการช าระเงินค่าหุ้น
ตามสดัส่วนการถือหุน้ใน XPCL จนกวา่โครงการไซยะบุรีจะก่อสร้างแลว้เสร็จ เป็น
จ านวนประมาณ 399.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ในอตัรา
หุ้นละ 0.0225 บาท เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 165.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลร้อยละ 57.9 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ BKC มีมติอนุมติัการลงทุนใน
โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาและพ้ืนดิน เพ่ือผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน จ านวน 6 โครงการ ท่ีก าลงัการผลิต
ติดตั้งรวม 6.7 เมกะวตัต ์โดยไดเ้ร่ิมทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และคาด
วา่จะเร่ิมทยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2562 

- วนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือ 
ผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั   
ในวงเงิน 6,500 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

o หุน้กูอ้าย ุ3 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.56 ต่อปี จ านวน 4,000 ลา้นบาท และ 
o หุ้นกูอ้าย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.06 ต่อปี จ านวน 2,500 ลา้นบาท โดย 

ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 

โดยทริสเรทติ้งได้จดัอนัดบัเครดิตองค์กรของบริษทัท่ีอนัดบั “A/Stable” และจดั
อนัดบัเครดิตหุน้กูข้องบริษทัท่ีอนัดบั “A-/Stable” โดยบริษทัไดน้ าเงินจากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวช าระคืนหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีออกและเสนอขายในปี 
2559 จ านวน 4,000 ลา้นบาทและช าระค่าหุ้นของ XPCL ท่ีบริษทัซ้ือเพ่ิมเติมจาก 
BEM ในสัดส่วนร้อยละ 7.5 จ านวน 2,065 ลา้นบาท โดยส่วนท่ีเหลือใชส้ าหรับการ
เพ่ิมทุนใน XPCL ท่ีจะทยอยเรียกช าระจนกระทัง่การก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ 

- ในเดือนสิงหาคม 2561 NN2 ไดด้ าเนินการงานปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงแลว้เสร็จ เพ่ือรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ 
ท่ีมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

- วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 บริษทัไดรั้บคะแนน CG Score ในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการ
ส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2561 โดยสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย  

- ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2561 NN2 ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาอะไหล่
ส าคญับางส่วน (Partial Overhaul) ตามแผน 
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1.4 พฒันาการทีส่ าคญัในรอบปี 2562 

1.4.1 CKP 

- วนัท่ี 11 เมษายน 2562 ทริสเรทติ้งคงอนัดับเครดิตองค์กรของบริษทัท่ีอนัดบั “A/Stable” 
พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทั ท่ีอนัดบั “A-/Stable” 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 บริษทัซ้ือหุ้นของ SEAN เพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 5.33 จากบริษทั  
พีที โฮลด้ิงส์ ลิมิเตด็ เป็นมูลค่ารวม 681.5 ลา้นบาท โดย SEAN เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน NN2 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทั ส่งผลให้บริษทัเพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ใน 
SEAN จากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียน และเพ่ิมสัดส่วนการลงทุน
ทางออ้มใน NN2 จากร้อยละ 42.0 เป็นร้อยละ 46.0 

- วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 
0.0280 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 206.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 ของ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 จ านวน 594.2 ลา้นหุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 
3,565.4 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
และภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้บริษทัมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 7,964.2 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตาม CKP-W1 จ านวน 165.1 ลา้นหุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 
990.9 ลา้นบาท โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ
ภายหลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้บริษทัมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 8,129.4 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บคะแนน CG Score ในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการส ารวจ
การก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2562 โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

1.4.2 NN2 

- วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรของ NN2 ท่ีอนัดบั “A/Stable” 
พร้อมทั้งปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตหุน้กูทุ้กชุดของ NN2 เป็นอนัดบั “A/Stable” 

- วนัท่ี 7 มีนาคม 2562 NN2 ออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภท
ไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวนรวม 6,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

o หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี ประเภททยอยช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี จ านวน 
3,200 ลา้นบาท 

o หุน้กูอ้าย ุ4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.44 ต่อปี จ านวน 800 ลา้นบาท และ 
o หุ้นกูอ้าย ุ8 ปี ประเภททยอยช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.88 ต่อปี จ านวน 

2,000 ลา้นบาท โดยผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 
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โดย NN2 ไดน้ าเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนหน้ีเงินกูจ้ากสถาบัน
การเงินท่ีเหลือทั้งหมด เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

- NN2 เข้าท าสัญญาเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงกับรัฐบาลลาว หลังการปรับปรุงระดับ
แรงดนัไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงแลว้เสร็จ โดยสัญญามีผลนับตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2562 

1.4.3 BIC 

- วนัท่ี 2 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 ด าเนินการซ่อมบ ารุง
ใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผน 

1.4.4 BKC 

- BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาและแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน
จ านวน 6 โครงการ ไดแ้ก่ 

o โร ง ไฟ ฟ้ าพลัง แสงอ า ทิ ต ย์แบบ ติดตั้ ง บนหลังค า ท่ี อ า เ ภอภา ชี  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”) ก าลงัการติดตั้ง 0.89 เมกะวตัต์ เร่ิม
จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”) ก าลงัการติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั
ผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
(“โรงไฟฟ้าพุทธมณฑลสาย 5 โซลาร์”) ก าลงัการติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวดั
สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชยั โซลาร์”) ก าลงัการติดตั้ง 0.72 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 2562 

o โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดั
สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) ก าลังการติดตั้ ง 0.51 เมกะวตัต์  
เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 2562 

o โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอ าเภอคลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
(“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) ก าลังการติดตั้ ง 2.67 เมกะวตัต์ อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง 

1.4.5 XPCL 

- โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ก าลงัการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวตัต ์จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. 
รวม 1,220 เมกะวตัต ์และจ าหน่ายไฟฟ้ารวม 60 เมกะวตัตใ์หก้บัรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว ไดเ้ร่ิม
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เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยโ์ดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แลว้ตั้ งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ซ่ึง
เป็นไปตามก าหนดเวลาตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.5.1 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัประกอบธุรกิจ Holding Company โดยลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงบริษทัมีรายไดห้ลกัตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัจากเงินปันผลรับ
จากการลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ทั้งน้ี บริษทัมีกลไกการดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดว้ยการใหบ้ริการแบบรวม
ศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมดงักล่าว ท าให้บริษทัสามารถก าหนดวิธีการปฏิบติังานใหมี้มาตรฐาน มีการแบ่งแยก
หน้าท่ี และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถสร้างความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านของผูป้ฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และท าให้           
การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.5.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

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

กลุ่มบริษทัที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั ลงทุนใน ธุร กิ จผ ลิตไฟ ฟ้ า จ าก 

พลงัน ้า 

61.33%  บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 33.34% 
 บริษัท ชลาภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากัด 

5.33% 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั1 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 46.00%2  บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

จ  ากดั 75.00% 
 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 25.00% 

                                                           
1 บริษทัแกนของ CKP 
2 ค านวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของ SEAN โดย CKP 
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กลุ่มบริษทัที่ประกอบธุรกจิหลกั ลกัษณะธุรกจิ สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า
จากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

65.00%  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  
จ  ากดั (มหาชน) 25.00% 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
8.00% 

 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืน ๆ 2.00% 
บริษทั บางเขนชยั จ  ากดั ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก            

พลงัแสงอาทิตย ์
100.00% - 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้า 37.50%  บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั 25.00% 
 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 20.00% 
 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) 12.50% 
 บริษทั พี.ที. จ  ากดัผูเ้ดียว 5.00% 

บริษทั นครราชสีมา โซลาร์ จ  ากดั ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก           
พลงัแสงอาทิตย ์

30.00% บริษทั คอนสแตนท ์เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ 
วนั จ ากดั 70.00% 

บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ  ากดั ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า จ า ก              
พลงัแสงอาทิตย ์

30.00% บริษทั คอนสแตนท ์เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ 
ทู จ ากดั 70.00% 

บริษทั ซีเคพี โซลาร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 
บริษทั วิส โซลิส จ ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 
บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ  ากดั* พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ 100.00% - 

 หมายเหตุ : * ยงัไม่มีการด าเนินงาน 
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1.6 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษทัมีโครงสร้างและสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน
ผูถื้อหุน้ล่าสุดของบริษทั1 คือ 
 

 

 

 

             

 

 

 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ 3 รายของบริษทั ไดแ้ก่ CK (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 31.90) BEM (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 16.17) 
และ TTW (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 24.98) ซ่ึงบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งสามบริษทัรวมทั้งบริษทัถือวา่เป็น
บริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง ทั้งหมด 

                                                           
1 ขอ้มูลจาก www.set.or.th. 
2 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ BEM เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 
3 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของ TTW เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 

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

บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (BEM) 

บริษัท ททีดีบับลวิ จ ากดั  
(มหาชน) (TTW) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 

31.32%2 19.40%3 

31.90% 

16.17% 24.98% 
26.96% 

  18.47%3 

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

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (“Holding Company”) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายไดห้ลกัของบริษทัท่ีแสดงตามงบการเงินรวม   
มาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ า (รวมเงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า) และรายไดค้่าบริหารโครงการ ทั้งน้ี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 2,167 เมกะวตัต ์โดยจดัประเภทการลงทุนในธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

1. โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไดแ้ก่  
- โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 (“โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2”) และ 
- โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี (“โรงไฟฟ้าไซยะบุรี”) 

2. โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่  
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (“BIC1”) และ  
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (“BIC2”) 

3. โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั (“โรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน จงัหวดันครปฐม (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม (“โรงไฟฟ้าพทุธมณฑลสาย 5 โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชยั โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) และ 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกจิต่าง ๆ ในช่วงปี 2560-2562 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 

ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(เมกะ
วัตต์) 

ด าเนิน 
การโดย 

% การ
ถือหุ้น 

รายได้ปี 
2560 

% ของ
รายได้
รวม 

รายได้ปี 
2561 

% ของ
รายได้
รวม 

รายได้ปี 
2562 

% ของ
รายได้
รวม 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 615.0 SEAN 61.3% 3,318.3 47.8% 3,949.3 43.3% 3,048.0 32.9% 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 237.5 BIC 65.0% 3,315.5 47.8% 4,864.6 53.3% 5,030.2 54.2% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 14.7 BKC 100.0% 139.8 2.0% 136.1 1.5% 144.8 1.6% 
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ 6,773.7 97.7% 8,949.9 98.1% 8,223.0 88.7% 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และ บริษทัร่วม 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 1,285.0 XPCL 37.5% (25.9) (0.4%) (33.7) (0.4%) 392.2 4.2% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 8.0 CRS 30.0% 17.4 0.3% 16.9 0.2% 24.0 0.3% 
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ 6.0 NRS 30.0% 13.7 0.2% 23.5 0.3% 16.9 0.2% 
รวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั และ 
บริษทัร่วม 

 
5.2 

 
0.1% 

 
6.7 

 
0.1% 

 
433.1 

 
4.7% 

รายไดอ่ื้น 
รายไดค้่าบริหารโครงการ บริษทั 105.0 1.5% 119.9 1.3% 153.9 1.7% 
รายไดด้อกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ* บริษทัและบริษทัยอ่ย 51.2 0.7% 45.0 0.5% 463.3 5.0% 
รวมรายได้อ่ืน 156.2 2.3% 164.9 1.8% 617.2 6.7% 

รายได้รวม 6,935.1 100.0% 9,121.5 100.0% 9,273.3 100.0% 

หมายเหตุ : * ไม่รวมก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 

2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 (“โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2”) 
- โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี (“โรงไฟฟ้าไซยะบุรี”) 

2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 

บริษทัถือหุน้ในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 สัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 
(โดยการลงทุนผา่นบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี ก าจดั) ในบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (“NN2”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) ไดรั้บสัมปทาน
จากรัฐบาล สปป. ลาว ในการออกแบบ พฒันา ก่อสร้างและด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 ตั้งอยูบ่นล าน ้ างึมระหวา่งภูเขาภูแซและภูฮวด แขวงไซสมบูน สปป. ลาว อยูห่่าง
จากโรงไฟฟ้าน ้ างึม 1 ข้ึนไปทางตน้น ้ าในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และ
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อยูห่่างจากเมืองเวียงจนัทน์ สปป. ลาว ในแนวตรงเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร มีก าลงัการผลิตติดตั้ง
จ านวน 615 เมกะวตัต์ เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าช่วงแรก (“Initial Operation Date” หรือ “IOD”) 
เ ม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2554 และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ (“Commercial Operation Date” หรือ 
“COD”) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง 
เชิงพาณิชย ์

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะรับซ้ือในแต่ละปีจ านวน 2,310 ลา้นกิโลวตัต์-
ชัว่โมง (“ลา้นหน่วย”) โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

(ก) พลงังานไฟฟ้าหลกั (“Primary Energy” หรือ “PE”) จ านวน 2,218 ลา้นหน่วยต่อปี สามารถ     
ผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาทและ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (“Secondary Energy” หรือ “SE”) จ านวน 92 ลา้นหน่วยต่อปี เป็นไฟฟ้า        
ท่ีผลิตได้เฉพาะในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม ของทุกปี โดยค่าพลังงานไฟฟ้า      
ประเภทน้ีจะช าระเป็นสกลุเงินบาททั้งหมด 

(ค) พลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (“Excess Energy” หรือ “EE”) เป็นไฟฟ้าส่วนเกินท่ีเกิดข้ึนเม่ือปริมาณ
น ้ ามีมากกวา่ท่ีคาดการณ์ ท าให้ในเดือนนั้น ๆ  สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่จ านวนตามขอ้ (ก) 
และขอ้ (ข) ซ่ึงไดแ้จง้ล่วงหนา้ต่อ กฟผ. ส่วนเกินจากท่ีไดแ้จง้จะนบัเป็นพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน 
โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกลุเงินบาททั้งหมด 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าจ านวน PE หรือ SE ต่อปีท่ีก าหนดในสัญญา       
จะสามารถเก็บสะสมจ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินนั้นในบญัชีไฟฟ้าส ารอง (“Reserve Account”) 
และสามารถน าหน่วยไฟฟ้าดงักล่าวมาใชใ้นอนาคตได ้ในกรณีท่ีปีใดไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจ าหน่าย
ใหแ้ก่ กฟผ. ไดค้รบตามเง่ือนไขสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยโครงการน ้ างึม 2 สามารถเก็บสะสมจ านวน
หน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตเกินใน Reserve Account ได้ไม่เกิน 10 ปี โดยมีก าหนดช าระยอดใน Reserve 
Account ทั้งหมด 3 คร้ัง คือในปี 2565 ปี 2575 และปีส้ินสุดสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ในกรณีท่ีปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ ามีนอ้ยจนท าใหไ้ม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ท่ากบัจ านวน PE หรือ SE 
ต่อปีท่ีก าหนดในสัญญา โครงการน ้ างึม 2 สามารถน าจ านวนหน่วยไฟฟ้าส่วนท่ียงัไม่ไดผ้ลิตนั้น
สะสมเพ่ิมในปริมาณไฟฟ้าท่ีจะผลิตในปีต่อไปได ้

 โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี 

บริษทัถือหุน้ใน บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) สดัส่วนร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแลว้ โดย XPCL เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน สปป. ลาว และไดรั้บสมัปทานจากรัฐบาล 
สปป. ลาวในการออกแบบ พฒันาก่อสร้างและด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี เป็นระยะเวลา 
31 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
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โรงไฟฟ้าไซยะบุรีเป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าประเภทฝายทดน ้ าขนาดใหญ่บนล าน ้ าโขง (Run-of-
River) ไดรั้บการออกแบบงานก่อสร้างโดยวศิวกรรมศาสตร์ดา้นไฟฟ้าพลงัน ้ า เพ่ือหลีกเล่ียง ป้องกนั 
และลดผลกระทบทั้ งทางด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม และครอบคลุมถึงการรักษาทรัพยากรปลา  
การระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงและการรักษาคุณภาพน ้ าดว้ย 
และในดา้นความปลอดภยั ไดอ้อกแบบและก่อสร้างประตูระบายน ้ าลน้และประตูระบายตะกอนท่ีมี
ขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัได้เลือกใช้
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีผลิตโดยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจากผูผ้ลิตท่ีมีความเช่ียวชาญสูงและ
เป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก  

โรงไฟฟ้าไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดน ้ าท่ีมีความสูงไม่มาก ปล่อยน ้ าไหลผ่านเท่ากบัปริมาณน ้ าท่ี
ไหลเขา้ในแต่ละวนั ซ่ึงมีความแตกต่างจากโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 ท่ีเป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าประเภท
เข่ือนกกัเก็บ โดยโรงไฟฟ้าตั้งอยูบ่นล าน ้ าโขงตอนล่าง อยูใ่นอาณาเขตของ สปป. ลาว ทั้งหมด ห่าง
จากแขวงหลวงพระบางไปทางใตป้ระมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย
ประมาณ 160 กิโลเมตร เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 มีก าลงัการผลิตติดตั้ง
จ านวน 1,285 เมกะวตัต์ โดยมีก าลงัการผลิตท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จ านวน 1,220 เมกะวตัต์ 
ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 29 ปี นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และจ าหน่ายไฟฟ้า
จ านวน 60 เมกะวตัต์ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (“EdL”) ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง EdL 
และ XPCL เป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาของสมัปทานท่ีไดรั้บจากรัฐบาล สปป. ลาว 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนดปริมาณไฟฟ้าท่ี กฟผ. จะตอ้งรับซ้ือในแต่ละปีจ านวน 5,709 ลา้นหน่วย 
โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

(ก) พลงังานไฟฟ้าหลกั (PE) จ านวน 4,299 ลา้นหน่วยต่อปี สามารถผลิตไดไ้ม่เกิน 16 ชัว่โมงต่อวนั
ในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกุลเงินบาทและดอลลาร์
สหรัฐฯ 

(ข) พลงังานไฟฟ้ารอง (SE) จ านวน 1,410 ลา้นหน่วยต่อปี สามารถผลิตไดไ้ม่เกิน 5.35 ชัว่โมงใน
วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ และไม่เกิน 8 ชัว่โมงในวนัอาทิตย ์โดยค่าพลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระ
เป็นสกลุเงินบาททั้งหมด 

นอกจากน้ี หากปริมาณน ้ ามีมากกว่าท่ีคาดการณ์ สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน (EE) โดยค่า
พลงังานไฟฟ้าประเภทน้ีจะช าระเป็นสกลุเงินบาททั้งหมด 

2.1.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าจะตอ้งอาศยัภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม โดยประเทศในแถบภูมิภาค
อาเซียน เช่น สปป. ลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพฒันาโครงการและสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตกลบัมายงั
ประเทศไทยได ้
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ข้อมูลจากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.  2561-2580 (Thailand Power 
Development Plan 2018 หรือ PDP 2018) ณ เดือนเมษายน 2562 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามใน
บนัทึกความเขา้ใจ (“Memorandum of Understanding” หรือ “MOU”) เพื่อความร่วมมือในการพฒันา
พลงังานไฟฟ้าและขายใหก้บัประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ 

 สปป. ลาว จ านวน 9,000 เมกะวตัต ์และไม่ระบุวนัส้ินอาย ุMOU 
 ประเทศเมียนมาร์ ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า และมีอาย ุMOU ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ประเทศกมัพชูา ไม่ระบุปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า และไม่ระบุวนัส้ินอาย ุMOU 

ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจระหวา่งประเทศไทยกบั สปป. ลาว ปัจจุบนั กฟผ. มีการรับซ้ือไฟฟ้าแลว้
รวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 5,936 เมกะวตัต ์

บริษทัมีความเช่ือมัน่ในศักยภาพการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า จากประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญของบุคลากรในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดใหญ่ และความร่วมมือกนัในกลุ่มบริษทั 
ส่งผลให้สามารถควบคุมการก่อสร้างใหอ้ยูใ่นระยะเวลา งบประมาณ และเปิดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
ตามท่ีก าหนดได ้

 2.1.3 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 

เข่ือนของโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 มีลกัษณะเป็นเข่ือนแบบกกัเก็บ โดยจะเก็บน ้ าไวใ้นอ่างเก็บน ้ า (Reservoir) 
ท่ีสร้างอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าอาคารโรงไฟฟ้า (Power House) เม่ือปล่อยน ้ าลงมาตามอุโมงค์ส่งน ้ า            
น ้ าซ่ึงมีแรงดันสูงจะผลักดันให้ใบพัดของ เค ร่ืองกังหัน  (Turbine) หมุนด้วยความเ ร็วสูง                       
เพลาของเคร่ืองกงัหนัท่ีต่อเขา้กบัเพลาของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) จะเกิดการหมุนและท าให้
เกิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าติดตั้งเคร่ืองกงัหันน ้ าชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จ านวน 3 ชุด ซ่ึงเป็นเคร่ือง
กงัหนัท่ีท างานแบบแรงโตเ้หมาะส าหรับเข่ือนพลงัน ้ าท่ีมีความสูงน ้ าระดบัปานกลางลกัษณะเดียวกบั
เข่ือนของโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 ส่วนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นเคร่ืองชนิด Synchronous จ านวน 3 ชุด            
ก าลงัการผลิตชุดละ 205 เมกะวตัต ์และมีก าลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้งส้ิน 615 เมกะวตัต ์

ในขณะท่ีโรงไฟฟ้าไซยะบุรีมีลกัษณะเป็นฝายทดน ้ าขนาดใหญ่ (Run-of-River) ซ่ึงมีปริมาณน ้ าท่ี
ไหลเขา้เท่ากบัปริมาณน ้ าท่ีไหลออกจากโครงการ ไม่มีการกกัเก็บหรือเบ่ียงน ้ าออกจากแม่น ้ าโขง 
โดยน ้ าจะไหลและผลกัดนัให้ใบพดัของเคร่ืองกังหันหมุน และขบัเคล่ือนเพลาของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าท่ีต่ออยู่กับเคร่ืองกังหัน การหมุนดังกล่าวท าให้เกิดการเหน่ียวน าในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ก่อใหเ้กิดเป็นกระแสไฟฟ้า 

อาคารโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไซยะบุรีติดตั้งเคร่ืองกงัหนัน ้ าชนิด Kaplan ท่ีมีรอบการหมุนต ่าและมี
การออกแบบให้ปลาตามธรรมชาติสามารถผ่านได้ และติดตั้ งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 8 ชุด 
ประกอบดว้ย กงัหนัน ้ าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก าลงัการผลิต 175 เมกะวตัต ์จ านวน 7 ชุด และกงัหนั
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น ้ าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าก าลงัการผลิต 60 เมกะวตัต ์จ านวน 1 ชุด มีก าลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้งส้ิน 
1,285 เมกะวตัต ์

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 

แหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 คือ น ้ าท่ีมาจากล าน ้ างึม ซ่ึงมีตน้ก าเนิดมาจาก   
ท่ีราบสูงเชียงขวาง มีความยาวตลอดล าน ้ าประมาณ 354 กิโลเมตร โดยอ่างเก็บน ้ าครอบคลุมพ้ืนท่ี   
107 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน ้ าสูงสุดท่ี 4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรท่ีระดับน ้ าสูงสุด 375           
เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ขณะท่ีแหล่งพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไซยะบุรี คือ น ้ าจาก
แม่น ้ าโขง ซ่ึงมีความยาวตลอดล าน ้ าประมาณ 4,350 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน สปป. ลาว ประเทศไทย ประเทศกมัพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม 

แมว้า่น ้ าท่ีน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวจะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้าย เพราะเป็นน ้ าท่ีไดม้าจากธรรมชาติ 
แต่ปริมาณน ้ าในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ
และฤดูกาล ทั้ งน้ี ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าไซยะบุรีได้
ท าการศึกษาค่าสถิติปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียยอ้นหลังประมาณ 50-60 ปี พบว่าปริมาณน ้ าฝนมีมาก
เพียงพอเพ่ือใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดต้ามปริมาณท่ีไดท้ าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ในแต่ละปี 

ปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ าของโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 ในช่วงปี 2560-2562 มีดงัน้ี 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ระดบัน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดบัทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้
ไหลเข้า 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดบัน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดบัทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้
ไหลเข้า 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

ระดบัน า้ 
ณ ส้ินเดือน 
(เมตรจาก
ระดบัทะเล
ปานกลาง) 

ปริมาณน า้
ไหลเข้า 
(ล้าน

ลูกบาศก์
เมตร) 

มกราคม 370.9 131 364.3 143 367.0 174 
กุมภาพนัธ์ 368.7 93 364.2 112 363.9 152 
มีนาคม 361.7 123 359.9 107 358.1 147 
เมษายน 356.4 132 354.5 150 351.3 116 
พฤษภาคม 351.1 176 349.8 320 345.3 141 
มิถุนายน 345.5 298 352.7 802 343.4 203 
กรกฎาคม 356.1 1,341 372.2 2,550 347.7 388 
สิงหาคม 362.7 1,162 375.3 3,636 358.8 1,177 
กนัยายน 363.0 736 372.6 1,694 361.4 654 
ตุลาคม 363.1 482 370.9 494 359.7 249 
พฤศจิกายน 363.2 254 370.4 302 357.5 147 
ธนัวาคม 364.1 178 368.4 226 355.2 142 
รวม  5,104  10,535  3,689 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูจาก บริษัท ไฟฟ้าน า้งึม 2 จ ากัด 
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ปริมาณน ้ าเฉล่ียต่อเดือนท่ีไหลผา่นโรงไฟฟ้าไซยะบุรี นบัตั้งแต่เร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยมี์ดงัน้ี 

 ปริมาณน า้เฉลีย่ต่อเดือน
ทีไ่หลผ่านโรงไฟฟ้า 

(ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท)ี 

ตุลาคม 1,820 
พฤศจิกายน 1,572 
ธนัวาคม 1,842 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูจาก บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากัด 

2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (“BIC1”) 
- โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 2 (“BIC2”) 

2.2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

บริษัทถือหุ้นใน บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (“BIC”) สัดส่วนร้อยละ 65 ของทุน 
จดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย BIC เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าดว้ยระบบโคเจน
เนอเรชัน่ท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประกอบดว้ย 2 โครงการ คือ BIC1 และ BIC2 สถานท่ีตั้ง
ของทั้ง 2 โครงการอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
โดย BIC1 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 117.5 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ า 20 ตนัต่อชัว่โมง มี
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย์ โดยจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลือและไอน ้ าให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน BIC1 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ขณะท่ี BIC2 มี
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 120 เมกะวตัต ์มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต ์เป็น
ระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือให้แก่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเช่นเดียวกนั BIC2 เร่ิมเดินเคร่ือง 
เชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ท่ีจ  าหน่ายให ้กฟผ. 

(ก) ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) ก าหนดจากตน้ทุนของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียง
ไดใ้นอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเลก็ (“Small Power Producer” หรือ “SPP”) รวมค่าระบบส่ง 

(ข) ค่าพลงังานไฟฟ้าฐาน (Energy Payment) ก าหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า         
ค่าด าเนินการ ค่าบ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียง
ไดใ้นอนาคตจากการรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กท่ีผลิต
ไฟฟ้าดว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
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(ค) ค่าการประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Savings) ก าหนดจากประโยชน์ท่ีได้รับจากการประหยดั
เช้ือเพลิงท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็สามารถประหยดัไดด้ว้ยระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

รายไดค้่าไฟฟ้าของ BIC1 และ BIC2 ท่ีจ  าหน่ายใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกค้าแต่ละราย         
โดยก าหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 
ส าหรับกิจการขนาดใหญ่ 

รายไดค้่าไอน ้ าของ BIC1 ท่ีจ าหน่ายใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

สัญญาจ าหน่ายไอน ้ าให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมจะมีการเจรจากับลูกคา้แต่ละราย
เช่นเดียวกนักบัสัญญาจ าหน่ายไฟฟ้า โดยก าหนดราคาไอน ้ าจากตน้ทุนท่ีลูกคา้หลีกเล่ียงไดห้ากซ้ือ
จากบริษทั (Avoided Cost Basis) ราคาไอน ้ ามกัปรับเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนของดชันีต่าง ๆ 
รวมถึงค่าเช้ือเพลิงและดชันีราคาผูบ้ริโภค 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น บริษทัมุ่งเน้นการจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ 
กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือและไอน ้ าใหผู้ป้ระกอบการอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีความมัน่คง
ในดา้นรายไดม้ากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการจ าหน่ายไฟฟ้าใหผู้ป้ระกอบการอ่ืน ๆ  เพียงอยา่งเดียว 

ตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มา รัฐบาลไดมี้การประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
แบบ Firm Type ขนาดก าลงัผลิตท่ีจ าหน่ายเขา้สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์ท าให้มีผูพ้ฒันาโรงไฟฟ้า
ประเภทดังกล่าวหลายราย โดยขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2562 โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่มี
สถานะดงัน้ี 

สถานะ 
จ านวน
โครงการ 

ก าลงัการผลิตติดตั้ง 
(เมกะวัตต์) 

ปริมาณขายตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบั
รัฐบาล (เมกะวัตต์) 

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 76 9,611 6,332 
ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ แต่ยงั
ไม่เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

 
3 

 
394 

 
270 

ยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 3 235 162 
ยกเลิกแบบค าขอ 1 206 32 
รวม 83 10,447 6,796 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน ณ เดือนสิงหาคม 2562 

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสม ่ าเสมอทั้ งจาก กฟผ. และลูกค้าผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม                
ท าให้บริษทัเช่ือมัน่ในโอกาสและศกัยภาพในการแข่งขนัของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ของ
บริษทั โดยบริษทัท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอน ้ าในระยะยาว เพ่ือรับประกนัความมัน่คงในการขาย
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ไฟฟ้าและไอน ้ าใหแ้ก่ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมอยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่าง ๆ  
ท่ีมีความส าคญั เช่น ความสามารถในการจดัหาเช้ือเพลิง การเช่ือมต่อกบัจุดรับซ้ือไฟฟ้าของลูกคา้ 
ท่ีจะรับซ้ือไฟฟ้าและไอน ้ า เป็นตน้ 

2.2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการของธุรกจิโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรช่ัน 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จะน าก๊าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิงในการเผา
ไหม ้เพ่ือท าใหเ้กิดแรงดนัความร้อนไปขบัเคล่ือนกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) การหมุนของกงัหันก๊าซ
ดงักล่าวจะหมุนให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้
ในเคร่ืองกงัหนัก๊าซซ่ึงมีความร้อนสูงจะผา่นไปยงัหมอ้ไอน ้ า (Heat Recovery Steam Generator หรือ 
HRSG) ท าให้ไดไ้อน ้ าแรงดนัสูง (High Pressure Steam) ซ่ึงไอน ้ าท่ีไดจ้ะถูกน าไปขบัเคล่ือนกงัหัน
ไอน ้ า (Steam Turbine) การหมุนของกงัหันไอน ้ าจะหมุนขบัให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า และ 
ไอน ้ าส่วนท่ีเหลือจะถูกน าไปขายให้กับลูกค้าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีต้องการไอน ้ าใน
กระบวนการผลิตต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่จะใชก๊้าซธรรมชาติและน ้ าประปาเป็นวตัถุดิบ    
ในการผลิต โดย BIC1 และ BIC2 ไดท้ าสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
(“ปตท.”) เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 และวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ตามล าดับ และได้ท าสัญญา        
ซ้ือขายน ้ าประปา กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“TTW”) เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 
และวนัท่ี 27 มกราคม 2558 ตามล าดับ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

2.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจน้ี ประกอบดว้ย 

- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั (“โรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเลน จงัหวดันครปฐม (“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม (“โรงไฟฟ้าพทุธมณฑลสาย 5 โซลาร์”) 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชยั โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) 
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)  
- โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”) 
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2.3.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์บางเขนชยั (“โรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซลาร์”)  

บริษทัถือหุน้ใน บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) สดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้ โดย BKC ลงทุนในโรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซลาร์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
ใชเ้ทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบฟิลม์บาง (“Thin Film”) มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์และ
ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small Power 
Producer” หรือ “VSPP”) กบั กฟภ. เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิม
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกสัญญา ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด  
8 เมกะวตัต ์โดย โรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซลาร์ ไดรั้บส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (“Adder”) ในอตัรา  
8 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง (“หน่วย”) เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555  

นอกจากน้ี BKC ไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยช์นิด Monocrystalline โดยเป็นแบบติดตั้งบน
หลงัคา 5 โครงการ และแบบติดตั้งบนพ้ืนดินอีก 1 โครงการ รวมก าลงัการผลิตติดตั้ง 6.73 เมกะวตัต ์
เพ่ือผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยทุกโครงการมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวตัต ์ 

 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(“โรงไฟฟ้าบางเลน โซลาร์”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์

 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 
(“โรงไฟฟ้าพทุธมณฑลสาย 5 โซลาร์”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.97 เมกะวตัต ์

 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคาท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวดั
สมุทรสาคร (“โรงไฟฟ้ามหาชยั โซลาร์”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.72 เมกะวตัต ์

 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาท่ีอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
(“โรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน โซลาร์”) ก าลงัการผลิตติดตั้ง 0.51 เมกะวตัต ์

 โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดินท่ีอ าเภอคลองเปรง จังหวดัฉะเชิงเทรา 
(“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) ก าลังการผลิตติดตั้ ง 2.67 เมกะวตัต์ อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เชียงราย โซลาร์ (“โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์”)  

บริษทัถือหุ้นใน CRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว โดย CRS ลงทุนใน
โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
แบบ Polycrystalline Cells มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวตัต ์และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
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ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกวา่จะมีการยกเลิกสัญญา ตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 8 เมกะวตัต์ โดย 
โรงไฟฟ้าเชียงราย โซลาร์ ไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ี
เร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 17 
มกราคม 2556 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์นครราชสีมา โซลาร์ (“โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์”) 

บริษทัถือหุ้นใน NRS สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ โดย NRS ลงทุนใน
โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ใชเ้ทคโนโลยีเซลล์
แสงอาทิตยแ์บบ Thin Film มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวตัต ์และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มากกบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติัจนกวา่จะมีการยกเลิกสัญญา ตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว กฟภ. ตกลงที่จะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณสูงสุด 6 เมกะวตัต์ โดย 
โรงไฟฟ้านครราชสีมา โซลาร์ ไดรั้บ Adder ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจาก
วนัท่ีเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์และไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 
8 มีนาคม 2555 

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท่ี์จ าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟภ. 

ก. อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายให้ กฟภ. อยู่ในระดบัแรงดนั 11-13 กิโลโวลต์ โดยราคาและ              
ค่าไฟฟ้าผนัแปรขายส่ง (Ft) จะเป็นไปตามประกาศของ กฟผ. 

ข. ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย ์

รายไดค้่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท่ี์จ าหน่ายไฟฟ้าใหผู้ป้ระกอบการเอกชน 

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการเอกชนจะมีการเจรจากบัลูกคา้แต่ละราย โดย
ก าหนดราคาค่าไฟฟ้าและส่วนลดอา้งอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขันในธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

ศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทยมีค่อนขา้งมาก ดว้ยภูมิประเทศท่ีอยูใ่น
เขตเส้นศูนยสู์ตร ท าให้ไดรั้บพลงัแสงอาทิตยโ์ดยเฉล่ียทั้งปีสูงกวา่เขตอ่ืน ๆ ของโลก ซ่ึงการศึกษา
จากขอ้มูลดาวเทียมประกอบการตรวจวดัภาคพ้ืนดินของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน พบวา่พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพดา้นพลงัแสงอาทิตยข์องประเทศไทย ซ่ึงมีความเขม้รังสีแสงอาทิตย์
เฉล่ียทั้ งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
บางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าจาก      
พลงัแสงอาทิตยไ์ดถึ้ง 10,000 เมกะวตัต ์
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ในปี 2558 กระทรวงพลงังานไดจ้ดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-
2579 (“Alternative Energy Development Plan”  หรือ “AEDP 2015”) เพื่อ เน้นส่งเสริมการผลิต
พลงังานจากวตัถุดิบพลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ภายในประเทศให้ไดเ้ต็มศกัยภาพ มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงัแสงอาทิตยเ์ป็น 6,000 เมกะวตัตภ์ายในปี 2579 จาก 2,962 เมกะวตัต์
ในปี 2561 

ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตดว้ยพลงัแสงอาทิตยท่ี์ขายเขา้ระบบระหวา่งปี 2558- กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : เมกะวตัต ์

พลงังานทดแทน 2558 2559 2560 2561 
กนัยายน 

2562 
แสงอาทิตย*์ 1,420 2,446 2,697 2,962 2,485 

หมายเหต ุ:  * ก าลงัการผลิตติดตัง้ 
ข้อมลูจากกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ณ เดือนกันยายน 2562 

2.3.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ 

การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการเปล่ียนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้เซลล์
แสงอาทิตย ์(Solar Cell) ซ่ึงวิธีดงักล่าวจะเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็น
ไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือ เม่ือแสงอาทิตยท่ี์เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลงังานมากระทบกบั       
สารก่ึงตวัน า (Semi-Conductor) ท่ีมีความสามารถในการดูดคล่ืนพลงังานแสงอาทิตย ์ เซลล์ดงักล่าว    
จะเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิต   
ข้ึนจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียงเซลลเ์ดียวจะมีค่าต ่ามาก การน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจึ์งตอ้งน า
เซลลห์ลาย ๆ เซลลม์าต่อกนัแบบอนุกรม เพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สูงข้ึน เซลลท่ี์น ามาต่อกนั   
ในจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสมน้ี เรียกวา่ แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module หรือ Solar Panel) 

ไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าต ่า จึงตอ้งส่งไฟฟ้าท่ี
ผลิตไดด้งักล่าวผา่นอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้าต ่า 
หลงัจากนั้นจะส่งผา่นไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมแรงดนัไฟฟ้าให้สูงข้ึน และส่งผา่นไปยงัสายส่ง
ไฟฟ้าของ กฟภ. เพ่ือจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

แหล่งพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

แหล่งพลงังานส าคญัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์คือแสงอาทิตย ์ซ่ึงไดม้าจาก
ธรรมชาติ ไม่มีตน้ทุนค่าใช้จ่าย และเป็นพลงังานท่ีสะอาด อย่างไรก็ตาม การน าแสงอาทิตยม์าใชมี้
ขอ้จ ากดัอยูบ่า้ง เน่ืองจากแสงอาทิตยมี์เฉพาะในตอนกลางวนั ตลอดจนมีความเขม้แสงไม่แน่นอน 
ข้ึนอยูก่บัแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศรวมถึงฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา 
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ดงันั้น บริษทัไดท้ าการศึกษาว่าบริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ต่ละแห่งจะมีปริมาณ
ความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์เพียงพอท่ีจะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกท าเล หรือสถานท่ี
ท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยด์งักล่าว 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2562 เพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยโดย
ในช่วง 9 เดือนปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (“Gross Domestic Product” หรือ “GDP”) มีการ
ขยายตวัร้อยละ 2.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากการบริโภคและการขยายตวัมากข้ึนของการลงทุนภาคเอกชน
และการลงทุนภาครัฐ 

2.4.1 ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดคือปริมาณไฟฟ้าท่ีผูบ้ริโภคใช้รวมกันทั้งระบบสูงสุด ณ วนัใดวนัหน่ึง 
ของแต่ละปี โดยในปี 2562 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น.  
ท่ีระดบั 32,273 เมกะวตัต ์เพ่ิมข้ึน 2,305 เมกะวตัตห์รือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.7 จากความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด
ของปี 2561 ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. ท่ีระดบั 29,968 เมกะวตัต ์

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดรายเดือนช่วงปี 2560-2562 มีดงัน้ี 

 
หมายเหต:ุ ข้อมลูจากส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563 

2.4.2 ก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ 

ก าลงัผลิตรวมของระบบ ณ เดือนตุลาคม 2562 แบ่งตามประเภทของโครงการไฟฟ้า และการผลิต
ไฟฟ้าสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2562 แบ่งตามประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิต มีดงัน้ี 

  

29,968 เมกะวตัต์

32,273 เมกะวตัต์

23,000
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28,000

30,500

33,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2560 2561 2562

เมกะวัตต์ 

ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. 

ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 25 
 

ก าลงัผลิตรวม 

 
* ไม่รวมข้อมลูของ VSPP 

การผลิตไฟฟ้าสะสม 

 
 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจากส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563 

สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมในการจดัหาเช้ือเพลิง 
การขยายตัวทาง เศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐ โดยนับตั้ งแต่ ปี 2558 สัดส่วนการใช้                    
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน                 
ในการผลิตไฟฟ้า และการน าเขา้ไฟฟ้าจากต่างประเทศมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน 

สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2550 – เดือนตุลาคม 2562 มีดงัน้ี 

 
หมายเหต:ุ ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 

และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563 

กฟผ. 33%

IPP 34%

SPP 21%

น าเขา้และแลกเปล่ียน 12%

ก๊าซธรรมชาติ 57%
ถ่านหินน าเขา้/ลิกไนต์ 17%

น ้ามนั 1%
พลงัน ้า 3%

น าเขา้ 12%

พลงังานหมุนเวยีน 10%

66.8% 70.5% 71.7% 71.9% 
66.0% 66.5% 65.8% 64.7% 66.9% 63.2% 60.2% 56.9% 57.1% 

21.0% 
20.8% 20.1% 18.1% 
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1.8% 
2.3% 

3.7% 3.1% 

3.1% 1.9% 1.7% 4.4% 6.6% 5.9% 6.9% 6.6% 7.5% 9.9% 12.1% 13.1% 12.2% 

1.7% 1.5% 1.5% 2.1% 2.5% 2.9% 4.0% 4.9% 5.2% 6.2% 7.4% 8.7% 9.9% 
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2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 ตุลาคม 
2562

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน / ลิกไนต์ น ้ามนั พลงัน ้า น าเขา้ พลงังานหมุนเวยีน

179,193 
กิกะวัตต์-ช่ัวโมง 

44,443* 
เมกะวตัต์ 
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2.4.3 การจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

กฟผ. เป็นผูรั้บผิดชอบในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ    
ทั้งประเทศ โดยมีแหล่งผลิตคือโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ของ กฟผ. และผูผ้ลิตเอกชน ทั้งโครงการไฟฟ้า
ในประเทศและโครงการไฟฟ้าใน สปป. ลาว และประเทศมาเลเซีย หลงัจากนั้นจึงขายไฟฟ้าให้แก่     
ผูซ้ื้อ คือ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกคา้ตรง (โรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) ทั้ งน้ี กฟผ. จะท าการส่งพลังงานไฟฟ้า        
ผา่นสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่าง ๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระบบจ าหน่าย 
(Distribution) และการขายปลีก (Retail) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยรับซ้ือไฟฟ้าจาก กฟผ. ท่ีจุด
เช่ือมต่อและส่งเขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ยเพ่ือกระจายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

สดัส่วนการจ าหน่ายไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2562 แบ่งตามประเภทผูซ้ื้อ มีดงัน้ี 

ผู้ซ้ือ 
ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 

(กกิะวัตต์-ช่ัวโมง) 
ร้อยละ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 116,679 72 
การไฟฟ้านครหลวง 45,175 27 

ลูกคา้ตรง 1,204 1 
รวม 163,058 100 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เผยแพร่ ณ เดือนมกราคม 2563 

2.4.4 การคาดการณ์ก าลงัผลติไฟฟ้าใหม่ตามแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 
(Power Development Plan: PDP 2018) 

เดือนเมษายน 2562 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 (Thailand Power Development Plan 2018 หรือ PDP 2018) ท่ีจัดท าโดยกระทรวง
พลงังาน โดยแผนดังกล่าวค านึงถึงความมัน่คงของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า ความมัน่คงและความเพียงพอต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า รองรับการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวติของประชาชน 

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561-2580 คาดการณ์วา่ ณ ส้ินปี 2580 ประเทศไทยจะมีก าลงัผลิต
ไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะวตัต ์โดยเป็นก าลงัผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน โรงไฟฟ้าพลงั
น ้ าแบบสูบกลบั โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าถ่านหิน / 
ลิกไนต ์การซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ โรงไฟฟ้าใหม่ / ทดแทน และแผนอนุรักษพ์ลงังาน ในช่วงปี 
2561-2580 รวม 56,431 เมกะวตัต ์
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เป้าหมายสัดส่วนการผลิตพลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทเช้ือเพลิงตามร่างแผนพฒันาก าลงั
ผลิตไฟฟ้า ณ ปี 2580 เปรียบเทียบกบัการคาดการณ์สดัส่วน ณ ปี 2562 มีดงัน้ี 

ประเภทเช้ือเพลงิ 
คาดการณ์สัดส่วน ณ ปี 2562 

(เมกะวตัต์) 
สัดส่วนตามเป้าหมาย ณ ปี 2580 

(เมกะวตัต์) 

รับซ้ือไฟฟ้าพลงัน ้าจากต่างประเทศ 3,948 6,888 
พลงังานหมุนเวียน 11,085 29,005 
ก๊าซ 29,111 31,572 
ถ่านหิน / ลิกไนต ์ 6,110 5,383 
ดีเซล / น ้ามนัเตา 380 65 
อ่ืน ๆ 300 4,298 
รวม 50,934 77,211 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากแผนพัฒนาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 เผยแพร่ ณ เดือนเมษายน 2562 
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2.5 การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“Thailand Board of Investment” หรือ “BOI”) ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 1 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 2 

โรงไฟฟ้าบางเขนชัย 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าภาชี
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าบางเลน 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
พทุธมณฑลสาย 5 

โซลาร์ 

โรงไฟฟ้ามหาชัย 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
กระทุ่มแบน โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าคลองเปรง 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
เชียงราย โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า
นครราชสีมา โซลาร์ 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1565(2)/2554 1132(2)/2558 1089(1)/2555 61-1228-1-00-1-0 61-1295-1-00-1-0 61-1294-1-00-1-0 61-1293-1-00-1-0 61-1292-1-00-1-0 62-0417-1-00-1-0 2071(1)/2554 1300(1)/2554 
ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 2 กุมภาพนัธ์ 2558 23 มกราคม 2555 16 ตุลาคม 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 25 เมษายน 2562 30 สิงหาคม 2554 11 มีนาคม 2554 
ประเภทกิจการ กิจการ

สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า หรือพลงังาน
ไฟฟ้าและไอน ้ าจาก
พลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ 

กิจการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

กิจการ
สาธารณูปโภคและ
บริการพื้นฐาน 

1. ได้รับอนุญาตให้น าคนต่าง
ด้ า ว ท่ี เ ป็ น ช่ า ง ฝี มื อ ห รื อ
ผู ้ ช า น า ญ ก า ร เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจกัรได้ตามจ านวน
และก าหนดระยะเวลาเท่าท่ี
คณะ ก ร รม ก า รพิ จ า ร ณ า
เห็นสมควร 

ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุมติั 

2. ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ถื อ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินได้ตาม
จ า น วน ท่ี คณะ ก ร รม ก า ร
พิจารณาเห็นสมควร 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 

3. ได้รับการยกเว้น / ลดหย่อน 
อากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักร 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
อนุมติั 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน

วนัท่ี 18 
พฤศจิกายน 2559) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 2 สิงหาคม 

2561) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 23 กรกฎาคม 

2558) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 16 เมษายน 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 25 ตุลาคม 

2564) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

2558) 

ไดรั้บการยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน
วนัท่ี 11 กนัยายน 

2556) 
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โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 1 

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรช่ัน 
โครงการ 2 

โรงไฟฟ้าบางเขนชัย 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าภาชี
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าบางเลน 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
พทุธมณฑลสาย 5 

โซลาร์ 

โรงไฟฟ้ามหาชัย 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
กระทุ่มแบน โซลาร์ 

โรงไฟฟ้าคลองเปรง 
โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า 
เชียงราย โซลาร์ 

โรงไฟฟ้า
นครราชสีมา โซลาร์ 

4. ได้รับการยกเว้นภาษีเ งินได้
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ท่ี
ไดรั้บจากการประกอบกิจการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

8 ปี 
(ไม่เกิน 4,934  
ลา้นบาท) 

8 ปี 
(ไม่เกิน 5,108  
ลา้นบาท) 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

5. ระยะเวลาท่ีสามารถน าผล
ขาดทุนในระยะเวลาท่ีได้รับ
การส่งเสริมไปหักออกจาก
ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
ระยะเวลาท่ีได้รับการยกเวน้
ภาษีเงินได ้

5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 

6. ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงิน
ปันผลจากกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภาษี
เงินได ้

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

7. ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ท่ี
ไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ 

ไม่มี ไม่มี 5 ปี 
(นบัจากวนัท่ีพน้
ก าหนดในขอ้ 6) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 5 ปี 
(นบัจากวนัท่ีพน้
ก าหนดในขอ้ 6) 

5 ปี 
(นบัจากวนัท่ีพน้
ก าหนดในขอ้ 6) 

8. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ
ค่าน ้ าประปาจ านวนสองเท่า
ของค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

ไม่มี ไม่มี 10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ) 

10 ปี 
(นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ) 

9. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง
หรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน 

10. ได้รับอนุญาตให้น าหรือส่ง
เงินออกนอกราชอาณาจักร
เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไดรั้บอนุญาต ไดรั้บอนุญาต 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษทัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงทั้งจากมุมมองของ Holding Company และจากธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการบริษทัจึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงพิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี 
ตลอดจนประเมินและติดตามความเส่ียงต่างๆ ผ่านคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากทุกสายงานของบริษทั
และบริษทัย่อย  โดยรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส ท าให้ทราบถึง
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั นอกจากนั้น ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ 
บริษทัจะพิจารณาความเส่ียงในแต่ละขั้นของโครงการอย่างรอบคอบ เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกโครงการ การพฒันา
โครงการก่อสร้าง จนถึงการด าเนินการ โดยพิจารณาความเส่ียงทางดา้นเทคนิค การเงิน กฎหมาย ส่ิงแวดลอ้ม และ
สงัคม ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าว 

ความเส่ียงส าคญัและแนวทางการบริหารความเส่ียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงในการลงทุนของบริษัท 

บริษทัด าเนินธุรกิจเป็น Holding Company  คือการลงทุนในกิจการอ่ืน โดยบริษทัไม่มีการประกอบธุรกิจ
หลักของตนเอง ดังนั้ น กระแสเงินสดและผลการด าเนินงานของบริษทัจึงข้ึนอยู่กับเงินปันผลรับจาก
โครงการท่ีเขา้ไปลงทุน โดยในปี 2562 ร้อยละ 62.5 ของรายไดต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจากเงินปันผล
รับ หากกิจการท่ีบริษทัถือหุ้นไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงต่างๆ จะส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามท่ีคาดการณ์ไว ้โดยบริษทัมีแนวทางในการบริหารจดัการ 
ดงัน้ี 

 การคดัเลือกโครงการ 

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการคดัเลือกโครงการลงทุน จึงไดก้ าหนดนโยบายการลงทุน
ในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีชดัเจน เพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั 
ท่ียอมรับได้ และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทรัพย์สินท าหน้าท่ี 
ในการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาคดัเลือกโครงการ ทั้งดา้นผลตอบแทน
จากการลงทุนและความเส่ียง โดยอาจมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เพ่ือให้ค  าปรึกษาเฉพาะดา้น
และตอ้งน าเสนอขอ้มูลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัเพื่อท าการอนุมติั  

 การบริหารโครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้าง 
บริษทัใหค้วามส าคญักบัโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงจากการก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีวางไว ้อนัเน่ืองมาจากปัญหาเชิงเทคนิคทางวิศวกรรม การติดตั้งเคร่ืองจกัรของผูรั้บเหมา 
ปัญหาจากภยัธรรมชาติ เป็นตน้ บริษทัจึงไดค้ดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจก่อสร้าง และ 
มีประสบการณ์การบริหารจดัการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และโครงการพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบน
หลงัคาและพ้ืนดิน เน่ืองจากเป็นผูรั้บเหมาท่ีมีประสบการณ์ในการก่อสร้าง และท่ีผ่านมามีผลงานเป็นท่ี 
น่าพอใจ อีกทั้งรูปแบบของสัญญาว่าจา้งเหมาคงท่ีแบบเบ็ดเสร็จ (Fixed Cost Lump Sum Turnkey) ท าให้
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ช่วยลดความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีอาจสูงข้ึนได ้นอกจากน้ีบริษทัท าสัญญาประกนัภยัโครงการท่ีอยู่
ระหวา่งก่อสร้างโดยครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในส่วนงานก่อสร้าง และส่วนงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท าให้มัน่ใจวา่โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างของบริษทัจะแลว้เสร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีโครงการ
ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนส่วนใหญ่ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าไซยะบุรี ภายใตก้าร
ด าเนินงานของ XPCL ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 รวมถึงโรงไฟฟ้า
แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาและพ้ืนดินภายใตก้ารด าเนินงานของบางเขนชยั BKC จ านวน 5 โครงการ
ไดท้ยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนแลว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 และอีก  
1 โครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

การตดิตามผลการด าเนินงาน 

บริษทัก าหนดกลไกในการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัลงทุนไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน 
(Control Policy) โดยบริษทัแต่งตั้ งตวัแทนเพ่ือไปด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย 
บริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของ
บริษัทอย่างชัดเจน อีกทั้ งกิจการท่ีบริษัทลงทุนจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างสม ่ าเสมอ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ทุกไตรมาส อีกทั้งบริษทัย่อยจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลต่อบริษทัในกรณีท่ีจะลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึง 
ตอ้งรายงานความคืบหน้าของโครงการท่ีเขา้ไปลงทุนดว้ย นอกจากน้ีส านักตรวจสอบภายในของบริษทั 
จะท าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยเพ่ือให้ความเช่ือมัน่ว่ามีความรัดกุมเพียงพอ
เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท าให้บริษัทสามารถติดตามฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของกิจการท่ีบริษัทลงทุนได้อย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการลดและบริหารความเ ส่ียง 
จากการลงทุนดงักล่าว  

2. ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีเขา้ไปลงทุน ดงันั้น การเปล่ียนแปลง
ของผลประกอบการของกิจการท่ีบริษทัเข้าไปลงทุนย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทั 
ในรูปของรายไดเ้งินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ ปัจจยัความเส่ียงดงัต่อไปน้ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของกิจการท่ีบริษทัลงทุนได ้

2.1 ความเส่ียงด้านวตัถุดบิทีม่คีวามส าคญัต่อการผลติไฟฟ้า 

บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภท ซ่ึงใช้ว ัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า 
แตกต่างกันไป โดยโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าและโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน ท่ีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ท าให้อาจเกิดความเส่ียงดา้นวตัถุดิบในแง่ของ
ความพร้อมใชง้านท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้เช่น ความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ความเขม้ของแสงอาทิตย ์การเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าฝนในแต่ละช่วงเวลาท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ไดอ้ยา่งแน่นอน เป็นตน้ ส าหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า อาจมีความเส่ียงหากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผูจ้ดัส่งก๊าซธรรมชาติไม่สามารถ
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จดัหาเช้ือเพลิงใหไ้ดต้ามความตอ้งการผลิตไฟฟ้า ส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบมีอ่างเก็บน ้ า โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 โดยไดศึ้กษาปริมาณน ้ าท่ี
เกิดข้ึนจริงยอ้นหลงั 50 ปีเพื่อน าไปค านวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า จึงเช่ือไดว้า่สามารถผลิต
ไฟฟ้าและปฏิบติัไดต้ามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า นอกจากน้ีมีการรวบรวมขอ้มูลระดบัน ้ าเพ่ือท า
การตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น ้ าในเข่ือนอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง ส าหรับใชใ้นการจดัท าขอ้มูลการ
เสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ทั้งน้ี ตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 สามารถบริหารงานไดต้ามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนด  

โรงไฟฟ้าไซยะบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบน ้ าไหลผ่าน โดยไม่ไดมี้การกกัเก็บน ้ า ปล่อยให้น ้ าไหล
ผา่นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าตลอดเวลา โดยไดศึ้กษาปริมาณน ้ าโขงยอ้นหลงั 60 ปี เพ่ือน าไปค านวณหาก าลงั
การผลิตของโรงไฟฟ้ารวมถึงปริมาณพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียรายปี โดยความสามารถในการผลิตกระแส
ไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาจะผนัแปรตามปริมาณน ้ าท่ีไหลผ่าน ท่ีมีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าและพยายาม
หลีกเล่ียงการระบายน ้ าส่วนเกินล้นท้ิงไปโดยไม่เกิดประโยชน์ผ่านทางระบายน ้ าล้น (Spillway) 
นอกจากน้ี สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ยงัสอดคลอ้งกบัรูปแบบการผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบน ้ าไหลผา่น 
ท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ โรงไฟฟ้าไซยะบุรีสามารถบริหารงานไดต้ามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าก าหนด 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ BKC CRS และ NRS  ไดศึ้กษาพ้ืนท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าโดยค านึงถึงค่า
ความเขม้แสงท่ีเหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉล่ียขอ้มูลความเขม้ของแสงอาทิตยใ์นอดีตของพ้ืนท่ีก่อน
การลงทุน รวมทั้งการท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ป็นแบบ Non-Firm ท าใหไ้ม่
มีค่าปรับหากโรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดจ้ากความผนัผวนของแสงอาทิตย ์ 

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ได้แก่ BIC1 และ BIC2 ได้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ กับ  
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดยมี 
ขอ้ก าหนดให้ ปตท. ช าระค่าชดเชยหากไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติไดต้ามสัญญา ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา 
ปตท. สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษทัไดต้ามสัญญา ท าให้สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า  

2.2 ความเส่ียงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีความเส่ียงท่ีอุปกรณ์เคร่ืองจกัรอาจไม่พร้อมใชง้าน หรือไม่สามารถใชง้าน 
ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ลดต ่ าลง หรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงไฟฟ้า 
และเป็นอนัตรายต่อบุคลากร ส่งผลให้รายไดล้ดลงและมีค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเสียหาย
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีหากมีการหยดุผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากการบ ารุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจง้ให ้
ผูซ้ื้อไฟฟ้าทราบล่วงหน้า อาจท าให้โรงไฟฟ้าตอ้งเสียค่าปรับซ่ึงมีการบริหารจดัการในเร่ืองดงักล่าว 
โดยจดัให้มีแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัเป็นรายปี เพ่ือเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรต่างๆ  
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และมีการก ากบัติดตามให้มีการซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุง รวมทั้ง
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จัดส่งพนักงานเข้า รับการอบรมเ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการเ พ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังาน     

โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 ท าสัญญาว่าจ้าง กฟผ. เป็นผู ้ให้บริการตามสัญญาเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา  
โดยมีระยะเวลาสัญญา 25 ปี และมีแผนการบ ารุงรักษา  Partial Overhaul และ Major Overhaul ทุก 6 ปี
และ 12 ปีตามล าดบั อีกทั้งยงัมีการวา่จา้งท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือวดัประสิทธิภาพและความมัน่คงดา้นต่างๆ 
ของโรงไฟฟ้า โดยมีการติดตามรายงานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมใชง้านของโรงไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าไซยะบุรี บริหารงานการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาดว้ยบุคลากรของโรงไฟฟ้าเอง โดยสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เขา้ประจ าต าแหน่งอยา่งครบถว้นในช่วงหลายปีท่ี
ผา่นมา  เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฎิบติังานตั้งแต่ช่วงทดสอบเดินเคร่ือง Commissioning ส าหรับ
ด้านอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้ายงัมีการรับประกัน 2 ปีจากผูรั้บเหมา  อีกทั้ งแผนการซ่อมบ ารุงยงัมีการ
จดัเตรียมโดยอา้งอิงตามคู่มือบ ารุงรักษาท่ีผูผ้ลิตหรือผูรั้บเหมาแนะน าพร้อมทั้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด 

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ BKC ว่าจา้งบริษทั เอ็นซิส จ ากดั และบริษทั เค.จี. วิศวกรรม จ ากดั เป็นผู ้
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ในขณะท่ี  CRS และ NRS ว่าจ้าง บริษัท Assyce Fotovoltaica 
(Thailand) จ ากดั เป็นผูเ้ดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซ่ึงมีประสบการณ์และความช านาญเก่ียวกบั
การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยมีแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
เพ่ือให้แน่ใจวา่อยูใ่นสภาพพร้อมท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและรับประกนัความพร้อมของโรงไฟฟ้า
ตามสญัญาดว้ย  

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ BIC1 และ BIC2 รับผิดชอบงานดา้นเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโดย
บุคลากรผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โดยมีการ
ตรวจสอบการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัว่าจา้ง GE 
International Operations, Inc และ GE PACKAGED POWER, INC (บริษทัในเครือ GE) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
เคร่ืองกงัหันก๊าซรายใหญ่และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นผูใ้ห้บริการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองกังหันก๊าซของ  BIC โดยสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเคร่ืองกังหันก๊าซส ารอง 
ในกรณีท่ีเคร่ืองหลกัตอ้งส่งไปซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือไม่ใหเ้กิดการสูญเสียรายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว
อีกดว้ย 

นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนไดท้ าสญัญาประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
ครอบคลุมอุปกรณ์ เคร่ืองจักร และทรัพยสิ์นของโรงไฟฟ้า (Property Damage) การหยุดชะงักของ 
การประกอบธุรกิจและการสูญเสียรายได ้(Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหายท่ีเกิด
กบับุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย 
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2.3 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ 

โครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุนไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงจากภยัธรรมชาติโดยเลือกสถานท่ีตั้ง
โรงไฟฟ้ามีความเส่ียงต ่าและมีระบบการจดัการท่ีเหมาะสม ประกอบกบัมีการออกแบบโครงสร้างและ
จดัเตรียมมาตรการเพื่อรองรับสภาวะภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

โรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 ไดถู้กออกแบบให้สามารถรองรับการสั่นไหวจากการเกิดแผ่นดินไหวไดสู้งถึง 0.32 
ตามหน่วย Ground Acceleration นอกจากน้ียงัมีการป้องกนัน ้ าลน้เข่ือนดว้ยการออกแบบให้มีช่องทาง
ระบายน ้ าลน้ (Spillway) ท าหนา้ท่ีหลกัในการระบายน ้ าในกรณีเกิดสภาวะน ้ าหลาก สามารถระบายน ้ า
ไดสู้งสุดเท่ากบั 6,545 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซ่ึงเพียงพอต่อการระบายน ้ าหลากในรอบ 100 ปี (4,655 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที) 

โรงไฟฟ้าไซยะบุรีได้มีการศึกษาและออกแบบโครงสร้างท่ีมีความแข็งแรงพิเศษ สามารถรองรับ
แผ่นดินไหวท่ีอาจเกิดข้ึน ภายใต้มาตรฐานสากล (The International Commission on Large Dams 
(ICOLD) อีกทั้งการออกแบบยงัเพ่ิมความมัน่ใจดว้ยระบบประตูระบายน ้ าลน้ 7 ช่องทาง ขนาดกวา้ง 19 
เมตร สูง 23 เมตร และ ประตูระบายน ้ าระดบัต ่าส าหรับตะกอน 4 ช่องทาง ขนาดกวา้ง 12 เมตร สูง 16 
เมตร สามารถระบายปริมาณน ้ าหลากสูงสุดท่ีเป็นไปได้สูงสุดถึง 47,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซ่ึง
มากกวา่ขอ้มูลน ้ าหลากในรอบ 30 ปี (24,963 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที) ถึง 2 เท่า  

ดงันั้น จึงเช่ือมัน่ไดว้่าความแข็งแรงของโครงสร้างของทั้งสองโรงไฟฟ้าสามารถรองรับภยัธรรมชาติ 
จากแผน่ดินไหวและกรณีน ้ าหลากไดอ้ยา่งปลอดภยั  

ทั้งน้ีสถานการณ์น ้ าในแม่น ้ าโขงในปี 2562 มีปริมาณน ้ าฝนน้อย ซ่ึงมีปริมาณน ้ าฝนต ่ากว่าสถิติท่ีเคย
บนัทึกไวใ้นรอบ 100 ปี ประกอบกบัเขื่อนจีนในแม่น ้ าโขงตอนบนมีการปล่อยน ้ าลดลง จึงท าใหป้ริมาณ
น ้ าในแม่น ้ าโขงตอนล่างมีอตัราการไหลลดนอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม โรงไฟฟ้าไซยะบุรีไดมี้แผนรองรับทุก
สภาวการณ์ในปัจจุบนั และด าเนินการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยท่ี์สอดคลอ้งกบัสภาวะธรรมชาติของแม่น ้ า
โขง ซ่ึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีอยูเ่หนือและทา้ยโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ ไดแ้ก่ BIC1 และ BIC2 ตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงเป็นบริเวณ
ท่ีราบลุ่มและมีความเส่ียงดา้นอุทกภยั โดยมีส่วนร่วมกบันิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในการก่อสร้างเข่ือน
คอนกรีตลอ้มรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยมีความสูง 6 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงสูงกวา่ระดบัอุทกภยั
คร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจึงท าใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัอีก  

โรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุนไดท้ าสัญญาประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์
ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า (Property Damage)  
การหยดุชะงกัของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) รวมถึงการประกนัความเสียหายท่ีเกิดกบั
บุคคลภายนอก (Public Liabilities) อีกดว้ย 

2.4 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท าให้มีความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า 
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ซ่ึงโรงไฟฟ้าทั้ งหมดท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน 
ของพนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จึงก าหนดมาตรการป้องกนัอนัตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
ทั้งในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบ โดยโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้มีการก าหนดแนว
ปฎิบัติด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมทั้ งจัดส่งพนักงานเขา้รับการอบรมในเร่ืองดงักล่าว  
มีระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี 
ยงัได้น าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015 / OHSAS 18001:2017 / ISO 14001 : 
2015) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการด าเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภยัและให้ความส าคญักับส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในโรงไฟฟ้าและบริเวณ
โดยรอบโรงไฟฟ้า โดยในปี 2562 บริษทัไม่ไดรั้บรายงานการเกิดอุบติัเหตุขั้นร้ายแรงของพนกังาน หรือ
เหตุการณ์ท่ีท าใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าไซยะบุรีเปิดด าเนินการเม่ือเดือนตุลาคม 2562 โดยไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและชุมชนอยา่งมาก มีการออกแบบก่อสร้างตามหลกัวิศวกรรมศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหลีกเล่ียง ป้องกนัและลดผลกระทบทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม และครอบคลุมถึง
การรักษาทรัพยากรปลา การจดัการระบายตะกอน การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงและการรักษา
คุณภาพน ้ าดว้ย นอกจากน้ี ผูรั้บเหมา มีมาตรการจดัอบรมเร่ืองความปลอดภยัให้กบัพนักงานก่อนเขา้
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีการส่ือสารวิธีการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
มี การบริหารจดัการคุณภาพน ้ าด่ืม และน ้ าส าหรับใชใ้นการก่อสร้าง เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยัใน
การท างานของโรงไฟฟ้าและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี รวมถึงมีการจดัอบรมเพ่ิมเติมให้กบัพนกังาน
ในดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ   

3. ความเส่ียงทางการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ 

บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ดังนั้ น สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นส่ิงส าคัญ เพ่ือให ้
การด าเนินงานของโครงการระหวา่งก่อสร้างไม่หยดุชะงกัและสามารถรองรับการพฒันาโครงการใหม่ๆ
ต่อไปได้ นอกจากนั้น บริษทัย่อยมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชยแ์ละหุ้นกู้จ  านวนมาก เน่ืองจากการ
ก่อสร้างโครงการจ าเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเร่ิมต้นค่อนข้างสูง โดย ณ ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
งบการเงินรวมของบริษทัแสดงเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูร้วม จ านวน  27,511 ลา้นบาท สัญญาเงินกูย้มื
เหล่าน้ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีรัดกุม โดยเฉพาะการด ารงอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
ปันผล ตามรายละเอียด ในหัวขอ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 20 
และขอ้ 21 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้ซ่ึงหากบริษทัย่อยไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของสญัญาเงินกูไ้ดจ้ะมีผลกระทบต่อเงินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บ นอกจากน้ี ยงัมีขอ้ก าหนดสิทธิ
ของหุน้กูโ้ดยเฉพาะการด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีรัดกมุอีกดว้ย 

ส าหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้ นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว บริษทั 
ไดจ้ดัท าประมาณการกระแสเงินสดและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนบริหาร
สัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกบัธนาคารผูใ้ห้กูอ้ย่างใกลชิ้ดเพ่ือลดโอกาสในการผิดเง่ือนไขของ



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ ขอ้ท่ี 3 ปัจจยัความเส่ียง 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  หนา้  36 
 

สัญญาเงินกู้ นอกจากนั้ น บริษัทมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุนระยะสั้ นซ่ึงมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้ งจัดเตรียม 
วงเงินสินเช่ือและรักษาความสมัพนัธ์กบัธนาคารพาณิชยต์่างๆกรณีมีความตอ้งการใชเ้งินอีกดว้ย 

3.3 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทมีความเส่ียงท่ีงบการเงินรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 
ของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหวา่งเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาทส าหรับรายได ้
และรายจ่ายของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ส่วนท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแมว้่าบริษทัจะไดบ้ริหาร
ความเส่ียงในกระแสเงินสดในรูปแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) กล่าวคือ มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าบางส่วน
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และในขณะเดียวกนัก็มีรายการท่ีตอ้งช าระดว้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
แลว้ก็ตาม  

นอกจากน้ี บริษทัมีการพิจารณาใช้การบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียง (Hedge Accounting) ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าท่ี
คาดการณ์ในอนาคตซ่ึงส่วนหน่ึงอยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยก าหนดใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้า
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และเงินกูย้มืระยะยาวในสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง (Hedging Instrument) ดว้ยหลกัการของการบญัชี
ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่งผลให้สามารถลดความผนัผวนของก าไรขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนแทนการรับรู้โดยผ่านก าไรขาดทุนของบริษทั และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
เม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

3.3 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยาว
ทั้งหมด 27,511 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้กูจ้  านวน 20,810 ลา้นบาท และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินจ านวน 
6,701 ลา้นบาท โดยหุ้นกูมี้อตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีจึงไม่มีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 
ขณะท่ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 24 ของเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมด มีอตัราดอกเบ้ีย
แบบลอยตวั ดงันั้น หากอตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั ก็จะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน
ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การบริหารความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ียดว้ยการติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่งสม ่าเสมอ การบริหาร
สัดส่วนของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวและแบบคงท่ีให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ การบริหารจดัการปรับปรุงตน้ทุนทางการเงินอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพิจารณาเขา้ท า
สัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเม่ือมีความเหมาะสมตามสภาพ
ตลาด โดยมิไดมี้จุดประสงคเ์พ่ือการเก็งก าไรแต่อยา่งใด 
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4. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

4.1 ความเส่ียงจากบริษัทมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ  
กลุ่มบริษทั ช.การช่าง ไดแ้ก่ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 31.90 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
ร้อยละ 24.98 และบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 16.17  ถือหุ้นรวมกนั
ทั้งส้ินเป็นจ านวนร้อยละ 73.04 ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกวา่ร้อยละ 50 ท าให้คะแนนเสียงของกลุ่ม 
ผูถื้อหุน้ใหญ่มีเสถียรภาพ และมีอ านาจในการควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดท่ี้ตอ้งใชม้ติเสียงส่วนใหญ่
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดตอ้งใหไ้ดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดังนั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเร่ืองท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงลว้น
เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีระบบการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล 
และปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดย้่อมมี
จุดประสงคใ์ห้บริษทัสามารถด าเนินกิจการเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย
อยา่งสม ่าเสมอในระยะยาว  

ทั้งน้ี กรณีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติั
รายการท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมีขอ้มูลสารสนเทศการท ารายการ 
ท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณีตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยในขั้นตอนการลงคะแนนผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วน 
ไดเ้สียในรายการนั้นรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของผูถื้อหุ้นดงักล่าวไม่สามารถออกเสียงได ้ดงันั้น บริษทัจึงสามารถ
ให้ความมัน่ใจได้ว่าการพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันทั้ งท่ีผ่านมาและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
จึงมีความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  

นอกจากน้ี บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยก าหนดให้คณะกรรมการตอ้ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงทุกท่านลว้น
เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นกลางสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมัน่ใจวา่สัดส่วนของกรรมการอิสระดงักล่าวจะสร้างการถ่วงดุล
อ านาจของกลุ่มผูถื้อใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมัน่ใจได้ว่าผูถื้อหุ้นรายย่อยและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ทุกภาคส่วนจะไดรั้บความคุม้ครองและเป็นธรรม 

4.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการในบริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 

บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในสดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 75 จ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ SEAN ท่ีบริษทัถือหุน้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ และถือโดยออ้มใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
SEAN คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ และถือหุ้นใน BIC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65  
ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ แมบ้ริษทัมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเกินก่ึงหน่ึงก็ตาม แต่
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เน่ืองจากบริษทัถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75 ในบริษทัต่างๆ ดงักล่าว ท าให้บริษทัยงัไม่สามารถควบคุมสิทธิ
ออกเสียงในวาระการประชุมท่ีส าคญัซ่ึงตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้น 
ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเพ่ิมทุน ลดทุน การซ้ือหรือรับโอนกิจการอ่ืน 
การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาจากสดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการและผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ตลอดจนกลไกในการก ากบัและควบคุมบริษทั
ย่อยต่างๆ จะเห็นไดว้่าบริษทัสามารถควบคุมเสียงขา้งมากในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นได ้ถึงแมว้า่ในการท ารายการท่ีส าคญับางรายการจะตอ้งไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากผูถื้อหุ้นกลุ่มอ่ืน 
ก็ตาม บริษทัเช่ือวา่หากเป็นการอนุมติัรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจแลว้ก็จะไดรั้บ
เสียงสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้กลุ่มอ่ืน 

4.3 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการในบริษัทร่วมทีป่ระกอบธุรกจิหลกัจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 

บริษทัถือหุ้นในบริษทัร่วมในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 จ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่  
(1) XPCL ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (2) CRS ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียน และ (3) NRS ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน แมบ้ริษทัมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นไม่ถึงก่ึงหน่ึงก็ตาม แต่บริษทัไดจ้ดัส่งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูแ้ทนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น อีกทั้ง เง่ือนไขการลงนามผูกพนับริษทัของแต่ละบริษทัร่วมดงักล่าวก าหนดให้ตอ้งมีกรรมการ
ผูแ้ทนของบริษทัอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นกรรมการผูล้งลายมือช่ือจึงจะมีผลผูกพนับริษทัร่วมดงักล่าว 
ดงันั้น บริษทัจึงมัน่ใจไดว้า่บริษทัสามารถดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ได ้ 

5. ความเส่ียงใหม่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

บริษทัให้ความส าคญักบัความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความยัง่ยืนของ
บริษทัโดยอาจเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ประเด็นท่ีมี
ความส าคญัท่ีอาจส่งผลกบับริษทัซ่ึงอาจเป็นความเส่ียงใหม่ในอีก 5-10 ปี ขา้งหนา้  

ความเส่ียง ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ การจดัการความเส่ียง 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก ได้แ ก่  ป ริมาณน ้ า   
ระดับน ้ าทะเลสูงข้ึน อุณหภูมิสูงข้ึน 
ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน  

 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง 
ส่งผลต่อความมัน่คงระบบไฟฟ้า 

 การประมาณการค่าไฟฟ้า 
(Declaration) ยากข้ึน เพราะสภาพ
ภูมิอากาศและปริมาณน ้ าเปล่ียนแปลง 

 ศึกษาวจิยัปริมาณน ้ าและการเปล่ียนแปลง
ของภยัธรรมชาติและผลกระทบตอ่ความมัง่
คงในระบบไฟฟ้า 

 ประเมินความเส่ียงภยัธรรมชาติและ
คาดการณ์ความรุนแรงของ Climate Change 
ทุกโรงไฟฟ้าอยา่งละเอียด 

 ท าแผนการรับมือภยัธรรมชาติ ทั้งดา้นการ
ผลิต การซ่อมบารุง การท างานของอุปกรณ์ 
ความปลอดภยัของพนกังาน 

 ปรับปรุงโรงไฟฟ้าใหมี้ความสามารถทนรับ
สภาพภยัธรรมชาติหรือสภาพอากาศท่ี
แปรปรวนได ้เช่น ยกระดบัพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า
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ความเส่ียง ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ การจดัการความเส่ียง 
เพ่ือป้องกนั น ้ าท่วม ติดตั้งอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรท่ีทนสภาพอากาศร้อน/หนาวจดั
ได ้และออกแบบระบบสาธารณูปโภคของ
โรงไฟฟ้าท่ีรับสภาพน ้ าท่วมได ้

 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัพฤติกรรมเข่ือน 
และระบบติดตามแบบ real time ผา่น Web 
based monitoring system เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
ภายหลงัการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
โครงสร้างโรงไฟฟ้ายงัมีการติดตามและ
ดูแลความปลอดภยัเชิงรุก (Proactive 
measure) ดว้ยทีมวศิวกรและผูเ้ช่ียวชาญ
อยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังาน 
เช่น การใชพ้ลงังานทดแทน การกกั
เก็บพลงังาน (Energy Storage)  

 

 พฤติกรรมการใชพ้ลงังานของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลง 

 รูปแบบการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอาจ
เปล่ียนไป 

 นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะมี
การเปล่ียนแปลงเพ่ือรักษาความมัน่คง
ของระบบไฟฟ้า 

 โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าอาจจะ
เปล่ียนแปลงตามตน้ทุน 

 ศึกษาและประเมินความสามารถของการ
ด าเนินธุรกิจการใชพ้ลงังานทดแทน ทั้งดา้น
บุคคลากร งบประมาณ นโยบายและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ศึกษาและติดตามนโยบายดา้นพลงังาน
ทดแทนของประเทศต่างๆ 

 เพ่ือก าหนดเป้าหมายการลงทุน และขยาย
ฐานธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน 

 ศึกษาและพฒันาเทคโนโลยแีละแนวโนม้
ราคาของอุปกรณ์/แบตเตอร่ีกกัเก็บพลงังาน
ไฟฟ้า 

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีDigital 
Transformation 

 พฤติกรรมการใชพ้ลงังานของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลง 

 การด าเนินธุรกิจตอ้งรวดเร็ว และ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลย ี

  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการท างาน 
 ศึกษาเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจ 
 ปรับปรุงกระบวนการท างานใหส้ามารถ

ตอบสนองเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ลกัษณะทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1.1    เงนิลงทุน      

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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 
  

61.33 9,930.91 
 

บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจาก
โครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 

2,705.00 65.00 2,173.31 
 

บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 
(BKC) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 234.25  100.00    527.06 
  

บริษทั เชียงราย โซล่าร์ 
จ ากดั (CRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 291.75  30.00    107.55  

บริษทั นครราชสีมา  
โซล่าร์ จ ากดั (NRS) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

 221.50  30.00      85.39  

บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 20.00  100.00 5.75 
  

บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00           0.25  

บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั  พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00 0.25  

บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 1.00  100.00 0.25  

บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ 
จ ากดั 

พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่ง ๆ 
 

1.00  100.00 0.25 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชี
วธีิราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 26,861.00 37.50 11,585.93 

4.1.2  สินทรัพย์ถาวรหลกั    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี    

4.1.2.1 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ภายใต้สัญญาสัมปทาน   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

NN2 สปป.ลาว 19,108.40 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

 
4.1.2.2 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ล าดบั รายการ มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้นบาท) 1 

1 ท่ีดิน                  261.08  

2 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์                  701.95  

3 โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่               8,112.95  

4 อาคาร 1.47 

5 ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 63.29 

6 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง่ และอุปกรณ์ส านกังาน 65.16 

7 ยานพาหนะ 27.51  

8 สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 13.55 

 รวมท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 9,246.96 
 

                                                           
1 มูลค่าสุทธิ  คือมูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ทั้งน้ี รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้สามารถ
แสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภทของสินทรัพยแ์ละจ าแนกตามบริษทัไดด้งัน้ี  

1)   ท่ีดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 2562 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยต์าม 
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BKC จงัหวดันครราชสีมา 701.95 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม 701.95   
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3) โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่
ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 8,112.95 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้

รวม  8,112.95   
 

4)   อาคาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของอาคารตามงบการเงินรวมของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1.47 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 1.47   

5) ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าตามงบการเงินรวม
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี  

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 38.87 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
NN2 สปป.ลาว 24.26 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC กรุงเทพฯ 0.16 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 63.29 
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6) อุปกรณ์ เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์ส านกังาน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน 
ตามงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี   

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 13.50 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร 0.04 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป. ลาว 47.15 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BKC กรุงเทพมหานคร 2.58 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
และกรุงเทพมหานคร 

1.89 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 65.16   
 

7) ยานพาหนะ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของยานพาหนะตามงบการเงินรวมของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

SEAN กรุงเทพมหานคร 3.07 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

NN2 สปป. ลาว 24.44 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 27.51   
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8) สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างตามงบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั ท่ีตั้ง มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

บริษทั กรุงเทพมหานคร 10.21 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

BIC จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  3.34 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 13.55   

 

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 านกังาน 
วิริยะถาวร ชั้น CH 

642.5 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 ก.ย. 60 31 ส.ค. 63 

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

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 20 

468.92 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 มิ.ย. 60 31 พ.ค. 63 

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

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 18 

479.43 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 เม.ย. 60 31 มี.ค. 63 

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

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร  ชั้นท่ี 17 

301.84 ตารางเมตร 
 

3 ปี 1 ม.ค. 63 31 ธ.ค. 65 

NN2 กรมทรัพยสิ์น
กระทรวงการเงิน 
สปป. ลาว 

สญัญาเช่าสถานท่ีท าการส านกังาน   2,106 ตารางเมตร 25 ปี  1 ม.ค. 52 31 ธ.ค. 76 
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ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่า สญัญา พ้ืนท่ี อายสุญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด 

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

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและให้บริการ
เคร่ืองปรับอากาศและส่ิงอ านวย
ความสะดวก อาคารส านกังาน
วิริยะถาวร ชั้นท่ี 17 

140.91 ตารางเมตร 1 ปี 1 มี.ค. 61 28 ก.พ. 62 

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 ม.ค.61   31 ธ.ค. 63 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(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. 61 31 ธ.ค. 63 

BIC การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือกิจการก๊าซ 
หรือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

17,925 ตารางเมตร 3 ปี 1 มิ.ย. 61 31 พ.ค. 64 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือวางระบบ
สายไฟฟ้าใตดิ้น 115 กิโลโวลต ์

10 ไร่ 3 งาน 50 ตาราง
วา 

3 ปี 1 พ.ค. 60 31 ธ.ค. 62 

BIC บริษทั ท่ีดิน 
บางปะอิน จ ากดั 
(BLDC) 

บนัทึกขอ้ตกลงใหใ้ชพ้ื้นท่ีเพ่ือวาง
ระบบสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต ์

4 ไร่ 1 งาน 52.50 
ตารางวา 

3 ปี 1 มิ.ย. 60 31 ธ.ค. 62 

 
4.1.4  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สิทธิในการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจ โดยวดัมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย์นั้ น ณ ว ันท่ีซ้ือธุรกิจโดยมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสิทธิในการด าเนินการผลิต 
และจ าหน่ายไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่า 9,245.43 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 4,387.13 ลา้นบาท และส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 4,858.30 ลา้นบาท โดยบริษทัคิดค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใช้วิ ธี เส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิด า เ นินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ท่ี เหลืออยู ่
ของบริษทัย่อย นับจากวนัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัย่อย หรือนับจากวนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย ์กรณีท่ีบริษทัเขา้ลงทุนในบริษทัย่อยก่อนเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยอยู่ระหว่าง  
10 ถึง 27 ปี 
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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 มีหน้าท่ีในการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)ให้กบัรัฐบาล สปป.ลาว  
และน าส่งภาษีเงินไดต้ามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญาสมัปทาน 

ใบอนุญาตผลติไฟฟ้า 

   ในวนัท่ี 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานไฟฟ้าไดอ้นุมติัใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BIC1 และ BIC2 ส าหรับระยะเวลา 25 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์ห้กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 ส าหรับ BIC1 และ 29 มิถุนายน 
2560 ส าหรับ BIC2 

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

   ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานไฟฟ้าได้อนุมัติใบอนุญาต 
ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ BKC ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพ้ืนดิน
หรือหลงัคาจ านวน 5 โครงการ ระยะเวลา 4 ปีต่อโครงการ  

4.2     นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน (ฝ่ายพฒันาธุรกจิ) 

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  
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ข้ึนอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษัทซ้ือมาเป็นปัจจัยส าคัญ โดยการลงทุนของบริษัทท่ีผ่านมา 
จะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 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 ตลอดจนส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ 
ตามสัดส่วนการถือหุน้และตามขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (ถา้มี) โดยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัมีหนา้ท่ี
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามแนวทางหรือมติท่ีคณะกรรมการ หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจของตวัแทนของบริษทัอยา่ง
ชดัเจน และตวัแทนเหล่านั้นจะตอ้งมารายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัเหล่านั้นทุกเดือน เพ่ือให้
บริษทัสามารถติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการท่ีบริษทัไดล้งทุนไปแลว้อยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ี 
บริษทัไดก้ าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดย
คณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีได้รับการแต่งตั้ งสามารถใช้ดุลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษทัย่อย 
และบริษทัร่วมไดใ้นเร่ืองการบริหารจดัการทัว่ไป แต่ในกรณีเร่ืองส าคญัคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจ
ของตนมิได้ จะตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
เสียก่อน โดยเร่ืองส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ยตาม
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การพิจารณาเก่ียวกับการท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย 
ตามประกาศการไดม้าจ าหน่ายไป การกระท าใด  ๆท่ีท าใหส้ัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยไม่วา่ทอดใด  ๆ
ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย และการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เป็นตน้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมิได้เป็นคู่ความหรือมีขอ้พิพาททางกฎหมาย 
หรือมีคดีความท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายหรือมีผลกระทบทางด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคญัทั้ งท่ีสามารถและไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

(1)   ข้อมูลของบริษัท 

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

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (“Holding 
Company”)  ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
ประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และให้บริการงานท่ีปรึกษา
และบริหารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

เลขทะเบียนบริษทั 0107556000167 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
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 8,129,382,039 หุน้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 8,129,382,039 บาท 

ขอ้จ ากดัการถือหุน้ต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (% Free Float)  ร้อยละ 26.930  
เวบ็ไซต ์ www.ckpower.co.th 
คณะกรรมการ directors@ckpower.co.th 
เลขานุการบริษทั compliance@ckpower.co.th 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ ir@ckpower.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ckpower.co.th/
mailto:directors@ckpower.co.th
mailto:compliance@ckpower.co.th
mailto: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 ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั  

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

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

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั  ร้อยละ 61.33 
 

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

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า เมืองฮ่ม ไซสมบูน 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 46 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท บำงปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Bangpa-in Cogeneration Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BIC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าจากระบบโคเจนเนอเรชัน่ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105552021486 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 456 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 270,500,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 2,705,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 65  
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท บำงเขนชัย จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Bangkhenchai Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ BKC 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105541054485 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

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

เรียกช าระเตม็จ านวนแลว้ 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 234,250,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ไซยะบุรี พำวเวอร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Xayaburi Power Company Limited 
เรียกช่ือย่อว่ำ XPCL 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 215 ถนนลา้นชา้ง บา้นเชียงยนื เมืองจนัทบุรี นครหลวง

เวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า บนล าน ้ าโขง แขวงไซยะบุรีและแขวงหลวงพระบาง 

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

เรียกช าระแลว้เตม็จ านวน 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 26,861,000,000 บาท 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

สดัส่วนการถือหุน้โดยบริษทั ร้อยละ 37.5 
 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เชียงรำย โซล่ำร์ จ ำกดั 
ช่ือภำษำองักฤษ Chiang Rai Solar Company Limited 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553149036 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 ซอยสุขมุวทิ 63 ถนนสุขมุวทิ 

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

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

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 95.01 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 277,212,500 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30  
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท นครรำชสีมำ โซล่ำร์ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ Nakhon Ratchasima Solar Company Limited 
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105553011344 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 23/30 อาคารสรชยั ชั้น 14 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 188,425,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 30  

 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท ซีเคพ ีโซล่ำร์ จ ำกดั 

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

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 28.75 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,750,000 บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
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บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท เฮลอิอส พำวเวอร์ จ ำกดั 

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

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ บริษัท อพอลโล่ พำวเวอร์ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ Apollo Power Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152534 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
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 แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
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 วสิ โซลสิ จ ำกดั 

ช่ือภำษำองักฤษ Vis Solis Limited 
ประกอบธุรกิจ พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105556152526 
xท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 

(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 
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 6.2 ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.2.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไม่พบข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้งทุนอย่างมี
นยัส าคญั 

6.2.2 ในปี 2562 บริษทัไม่มีการออกและเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไป  
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ส่วนที ่2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ
จ านวน 9,240,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เรียกช าระแลว้ 8,129,382,039 หุ้น 
 คิดเป็นเงิน 8,129,382,039 บาท  

(2) บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนนอกจากหุน้สามญั  

 7.2 ผู้ถือหุ้น  

 7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

 (ก)  รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหุน้คร้ังล่าสุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  2,592,961,348 31.896 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)  2,030,759,929 24.980 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,314,234,013 16.166 
4 PT SOLE COMPANY LIMITED 214,824,730 2.643 
5 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 151,863,100 1.868 
6 นางสาวชเวศรา พรพิบูลย ์ 131,800,000 1.621 
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 110,152,078 1.355 
8 นายมิน เธียรวร 60,500,000 0.744 
9 นายสมบติั พานิชชีวะ 52,000,000 0.640 
10 นายอุทยัพนัธ์ จินกลุพงศธ์ร 40,900,000 0.503 

รวม 6,699,995,198 82.416 

 สัดส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float) 

 ขอ้มูลผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุดของบริษทั ณ วนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 
ปรากฏสัดส่วนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 26.930 ของหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
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 การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

รายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 มีกรรมการและผูบ้ริหารถือหุ้นบริษทัจ านวน 3 คน  
ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละของ 

จ านวนหุน้ทั้งหมด 
นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์ 
(โดยคู่สมรส) 

ประธานกรรมการบริหาร 2,000,000 0.025 

ดร. วชิาญ อร่ามวารีกลุ  
 

ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

2,680 0.000 

ดร. มิชาเอล เอริค เรดเดอร์  รองกรรมการผูจ้ดัการ  
งานวศิวกรรม 

125,000 0.002 

รวม 2,127,680 0.027 

หมายเหตุ :  กรรมการและผู ้บริหารอ่ืนรวมถึงคู่สมรสและบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
หรือผูบ้ริหารดงักล่าวไม่มีการถือครองหุ้นบริษทั 

(ข) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือ
การด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

   ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 2,592,961,348 31.896 
2 บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 2,030,759,929 24.980 
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 1,314,234,013 16.166 

รวม 5,937,955,290 73.042 

หมายเหตุ :  
- บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้น 10 ล าดบัแรก ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2562  

ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั มหาศิริ สยาม จ ากดั  237,512,365   14.02  
2 บริษทั ช.การช่าง โฮลด้ิง จ ากดั  171,396,530   10.12  
3 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  111,596,189   6.59  
4 บริษทั ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จ ากดั  86,048,212   5.08  
5 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - 

Client Account  
 42,007,200   2.48  
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ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
6 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  38,950,000   2.30  
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 
 37,452,900   2.21  

8 กองทุนเปิด กรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล  24,262,100   1.43  
9 กองทุนเปิด เค 20 ซีเลค็ทหุ์น้ระยะยาวปันผล   21,200,000  1.25  
10 บริษทั วริิยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  15,545,200   0.92  

รวม  785,970,696   46.40  

- บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ 10 ล าดบัแรก ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562  
ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั มิตชุย วอเตอร์ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,036,500,000   25.98  
2 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  774,077,400   19.40  
3 บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  736,900,000   18.47  
4 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  251,208,715   6.30  
5 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  139,943,700   3.51  
6 นายมิน เธียรวร  73,000,000   1.83  
7 AIA COMPANY LIMITED - EQDP - D FUND 1  65,742,100   1.65  
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED  
 45,951,400   1.15  

9 บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  30,668,100   0.77 
10 นาย ไพศาล ชาติพิทกัษ ์ 30,000,000  0.75  

รวม  3,183,991,415   79.81 

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีผู ้ ถือหุ้น  10 ล าดับแรก  
ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  4,787,121,829   31.32  
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  1,256,259,584   8.22  
3 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  1,074,957,976   7.03  
4 ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  1,047,025,175  6.85  
5 นายวชิยั วชิรพงศ์  390,678,757   2.56  
6 STATE STREET EUROPE LIMITED   314,102,298   2.05  
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ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
7 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 303,448,709   1.99  
8 ส านกังานประกนัสงัคม  296,545,458   1.94  

9 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEE 
LIMITED 

 282,104,674   1.85  

10 นายมิน เธียรวร  204,000,000   1.33  
รวม  9,752,244,460   65.14  

7.2.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซ่ึงประกอบธุรกจิหลกั 

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

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)1 405,213,999 61.333 
2 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)2 220,225,000 33.333 
3 บริษทั ชลาภคั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั3 35,236.000 5.333 
4 นายนพดล อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 660,675,000 100.000 

หมายเหตุ :  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 วนัท่ี 23 เมษายน 2562 ทั้งน้ี ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้บริษทัลงทุนเพิ่มใน
บริษัท ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากัด โดยการเขา้ท าสัญญาซ้ือหุ้นสามัญใน SEAN จาก พีที โฮลด้ิง ลิมิเต็ด จ านวน 35,236,000  หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 5.33 ท าให้บริษทัเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN จากเดิมร้อยละ 56.00 เป็นร้อยละ 61.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN 

 2     ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 12 เมษายน 2562 มีมติอนุมติั 
การเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั จาก บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  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 75.000 
2 บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 2 220,225,000 25.000 

รวม 880,900,000 100.000 

หมายเหตุ :  1      ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2562 วันท่ี  21 มีนาคม 2562 ทั้ งน้ี  ในปี  2562 NN2 ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
การถือหุ้น 

  2    จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษทัยอ่ยของรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 7 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 62 

(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 65.000 
2 บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 67,625,001 25.000 
3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21,640,000 8.000 
4 นางนภาพร ภู่วฒิุกลุ 5,410,000 2.000 
5 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 270,500,000 100.000 

หมายเหตุ :  1   ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี ในปี 2562 BIC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น             

(ง) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (Bangkhenchai Company Limited) (“BKC”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
     1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 2,342,498 100.000 
     2 นายณรงค ์แสงสุริยะ 1 0.000 
     3 นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 

รวม 2,342,500 100.000 

หมายเหตุ :   1  ขอ้มูล ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี ในปี 2562 BKC ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น             

(จ) บริษทั ซีเคพี โซล่าร์ จ ากดั (CKP Solar Limited) (“CKP Solar”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1 สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 199,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 200,000 100.000 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั CKP Solar  ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
         1    ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี ในปี 2562 CKP Solar ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ฉ) บริษทั เฮลิออส พาวเวอร์ จ ากดั (Helios Power Limited) (“Helios”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :   ณ ปัจจุบนั Helios ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
        1       ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี ในปี 2562 Helios ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 
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(ช) บริษทั อพอลโล่ พาวเวอร์ จ ากดั (Apollo Power Limited) (“Apollo”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั Apollo ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 
             1    ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี ในปี 2562 Apollo ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ซ) บริษทั โซเล่ พาวเวอร์ จ ากดั (Sole Power Limited) (“Sole”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :    ณ ปัจจุบนั Sole ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ  
         1  ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี ในปี 2562 Sole ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

(ฌ) บริษทั วสิ โซลิส จ ากดั (Vis Solis Limited) (“Vis Solis”) 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ1  สดัส่วนการถือหุน้ 
1 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 9,998 100.000 
2 นายวรพจน์  อุชุไพบูลยว์งศ ์ 1 0.000 
3 นายนพดล  อินทรลิบ 1 0.000 

รวม 10,000 100.000 

หมายเหตุ :  ณ  ปัจจุบนั Vis Solis  ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ  
      1   ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ทั้งน้ี ในปี 2562 Vis Solis ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น 

  7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การออกหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงาน
ของบริษทั    
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 7.3 การออกหลกัทรัพย์ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัให้บริษทัออกใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CKP-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
จ านวน 1,870 ล้านหน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซ้ือและช าระราคาค่าจอง 
ซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ซ่ึงมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในราคาใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุ้น 
โดย CKP-W1 มีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขาย (ส้ินสุดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563) โดย CKP-W1  
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เป็นตน้มา 

ปัจจุบนั CKP-W1 มีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1.0007 หุน้สามญัเพ่ิมทุน ในราคา
ใชสิ้ทธิ 6 บาทต่อหุ้น เน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 มีมติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 75 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้ท าให้บริษทัตอ้ง
ด าเนินการปรับอตัราการใชสิ้ทธิของ CKP-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ผลตอบแทนของผูถื้อ CKP-W1 ไม่ให้
ดอ้ยไปกวา่เดิม ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 1  

ทั้งน้ี ในปี 2562 มีผูแ้จง้ความจ านงใชสิ้ทธิแปลงสภาพ CKP-W1 เป็นหุน้สามญั จ านวน 2 คร้ัง ดงัน้ี 

• ไตรมาส 2/2562 มีผูแ้จง้ความจ านงใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งส้ิน 593,816,848 หน่วย คิดเป็นหุ้น
สามัญเพ่ิมทุน 594,232,516 หุ้น โดยบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้ว 
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จากเดิม 7,370,000,000 หุ้น เป็น7,964,232,516 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 7,964,232,516 บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  

• ไตรมาส 3/2562 มีผู ้แจ้งความจ านงใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทั้ งส้ิน 165,034,000 หน่วย  
คิดเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุน 165,149,523 หุน้ โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ 
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จากเดิม 7,964,232,516 หุ้น เป็น 8,129,382,039 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 8,129,382,039 บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ทั้ งน้ี  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุน  
ความจ าเป็นของการใช้เงินลงทุน ภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ ปัจจัยและ 
ความ เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการมีมติ เห็นชอบให้ จ่ ายเงินปันผล 
ประจ าปีแลว้ จะตอ้งน าเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดเ้ม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไรและ
กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล และใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ
ในวาระการประชุมคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ้นหลงั ดงัน้ี 
 

ผลการด าเนินงานที่รายงานในงบการเงนิเฉพาะกจิการประจ าปี 2558 2559 2560 2561 25621 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.15 0.04 0.03 0.07 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.0223 0.0600 0.0225 0.0280 0.0300 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 164.35 442.20 165.83 206.36 243.883 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิส าหรับปี (ร้อยละ)2 51.16 40.37 57.89  85.69 42.81 
หมายเหตุ    1   เป็นวาระเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผล   
                       ดงักล่าว ยงัไม่มีความแน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
   2   ค  านวณจากจ านวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นหารดว้ยก าไรสุทธิต่อหุ้นท่ีรายงานในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัประจ าปีนั้น 
                   3      ค  านวณจากจ านวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั เพิ่มทุนของบริษทั  

       7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของ 
แต่ละบริษทัยอ่ย หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด และภาระผูกพนัตาม
สญัญาเงินกู ้ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัยอ่ยจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนการลงทุน 
ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน ปัจจยัและความเหมาะสมอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัย่อย 
จะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทันั้น  ๆอนุมติัในแต่ละปีเช่นกนั 
เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงิน
ปันผลไดเ้ม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผล และใหร้ายงาน
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทันั้น  ๆรับทราบในวาระการประชุมคร้ังตอ่ไป ทั้งน้ี ภายหลงัการพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อย 
(แลว้แต่กรณี) มติดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร (ส าหรับ
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (ส าหรับการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลประจ าปี) แล้วแต่กรณี บริษัทย่อยจึงจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ้น 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัได ้ 
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 8.  โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเส่ียง) และคณะผูบ้ริหาร  

  

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานบริหารองคก์ร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานวางแผนธุรกิจ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

งานวศิวกรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานการเงินและบญัชี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานควบคุมและ

ก ากบัดูแลธุรกิจ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการ 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานส านกักรรมการ

ผูจ้ดัการ 
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8.1 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจดัการบริษทั 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุม  
ผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุน้ โดยจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทัมีกรรมการรวม 12 คน (เป็นกรรมการหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคณะกรรมการ 
ทั้งคณะ) แบ่งเป็น  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9 ของกรรมการทั้งคณะ  

- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการ)  
คิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งคณะ  

ทั้งน้ีการจดัโครงการสร้างกรรมการดงักล่าว ท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและสามารถ
ตรวจสอบไดร้ะหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการและจ านวนคร้ังเขา้ประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25621 
ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
6/6 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

5/6 

ดร. จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

4/6 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการ 

5/6 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการอิสระ 

6/6 

นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

6/6 

นายประเวศ อิงคดาภา2 กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

- 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25621 
ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์3 กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

5/5 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 

6/6 

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 5/6 
นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 5/6 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 

กรรมการ 
6/6 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบริษทั 

6/6 

 หมายเหตุ:     รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  
1 จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ  านวนคร้ังประชุมทั้งหมด  
2 นายประเวศ อิงคดาภา พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 

3 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562  มีมติอนุมติัแต่งตั้ง ดร. ภทัรุตม์ ทรรทรานนท ์  เขา้รับต าแหน่งกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต าแหน่งเดิมท่ีว่างลง ให้มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 

     

ทั้ งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการก าหนดให้ผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง  
เพื่อน าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ภาพรวมแนวโนม้ 
ผลการด าเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน ความก้าวหน้าในการพฒันาโครงการ 

ในอนาคตของบริษัท รวมถึงประเด็นส าคัญอ่ืนๆ เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบ  

การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด ซ่ึงคณะกรรมการจะใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 

การบริหารงานและกลยทุธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษทัและบริษทัยอ่ยนั้นๆ ต่อไป 

8.1.2 กรรมการผู้มอี านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท 

1.  นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ และ ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือช่ือร่วมกัน  
และประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ 

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

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้ งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้ งหมด  
และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคดัเลือกแต่งตั้ งกรรมการอิสระของบริษทัจะค านึงถึง
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบบัท่ีไดมี้การแกไ้ข ตลอดจนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัวา่ดว้ยคุณสมบติั
ของคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระดงัน้ี 

1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี โดยใหน้บัรวม
หุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
ล าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พ้น 
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ 
ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  
2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 
ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

5 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้ง
สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่ตอ้ง
ค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีจะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น 
ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทั 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 70 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด  ๆซ่ึงรวมถึงการใหก้ารบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 
ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนก าหนดทั้ งส้ิน 4 คน จากกรรมการทั้ งคณะ 12 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนทั้ งหมด)  
โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ดร. ทนง  พิทยะ ประธานกรรมการ 
ดร. จอน วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

นายประเวศ  อิงคดาภา1 กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์2 กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 หมายเหตุ:     1 นายประเวศ อิงคดาภา พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 

2 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562  มีมติอนุมติัแต่งตั้ง ดร. ภทัรุตม์ ทรรทรานนท ์  เขา้รับต าแหน่งกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต าแหน่งเดิมท่ีว่างลง ให้มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 

ทั้งน้ี บริษทัมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหวา่งปี 2562 และกรรมการอิสระดงัมีรายช่ือขา้งตน้ทั้งหมด
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการใหบ้ริการทางวชิาชีพกบับริษทั 
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8.1.4 ประธานกรรมการ 

บริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั และตอ้งเป็น
กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้าน 
ความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า โดยบริษทั 
ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู ้บริหารอย่างชัดเจน  
และมีการถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย 
และก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงาน 
ของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด โดย ดร. ทนง  พิทยะ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 
และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษทั เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงเป็นท่ีเช่ือมั่นว่าจะสามารถ 
น าพาบริษทัไปสู่ความส าเร็จตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจได ้

8.1.5 การแต่งตั้ง การลาออก และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด รวมถึงไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด กล่าวคือกรรมการตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งหมด  
ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีตอ้งออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เป็นผูเ้ลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมคร้ังถดัไปดว้ยคะแนนเสียง  
3 ใน 4 ของกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ 
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน และการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการ
ท่ีด ารงต าแหน่งนานท่ีสุดออกจากต าแหน่งในอตัรา  1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และเม่ือครบวาระ
ด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

8.1.6 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ของบริษัท ดงัน้ี  

1. จัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษทัโดยบริษทัจดัส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทัและหนังสือ 
นดัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ดว้ย
ระยะเวลาไม่นอ้ยไปกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรต้องเป็นการประชุม 
เต็มคณะเม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนัยส าคัญ ซ่ึงรายการท่ีมีนัยส าคัญ 
หมายรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีผลกระทบส าคญั 
ต่อบริษทั รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมติั 
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เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ 
และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของบริษทั เป็นตน้ 

3. จดัใหมี้ระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแล
ให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลได้ในภายหลัง  
มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. จดัใหมี้การท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษทัใหมี้ความถูกตอ้ง เพ่ือแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในรอบบญัชีท่ีผา่นมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้ง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ก่อนท่ีจะน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมและ
ก ากับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน และ
งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก ากับดูแลให้บริษัท  
บริษทัย่อย และบริษทัร่วมปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายตา่ง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน 
การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน  ๆท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนกบับริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 
ไดแ้ก่  
7.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงไดก้ าหนดไวส้ าหรับกรรมการท่ีไดรั้บ

มติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย
ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยนั้น 

7.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษทั 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

7.4 กรณีท่ีบริษทัยอ่ยท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น
หรือท ารายการส าคญัอ่ืนใด คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใด 
ท่ีได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
ในบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้บริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกลไกก ากบัดูแลเก่ียวกบัรายการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้งรายการท่ีส าคญัซ่ึงบริษทั
ก าหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยท านองเดียวกบัการท ารายการ 
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ในหลกัเกณฑ ์ลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณี 

8. พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้ ง เปล่ียนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร  
ในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม รวมถึงก าหนด
ใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย  
หรือบริษทัร่วม เพ่ือแสดงวา่บริษทัมีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

9. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู ้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ตลอดจนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ ัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์  
และประกาศของคณะกรรมก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหส้ามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต ่
เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้  

10. มอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด 
แทนไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบุ้คคล
ดงักล่าวมีอ านาจและภายในระยะตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 
หรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้นๆ ได้เม่ือเห็นสมควร โดยการมอบอ านาจดังกล่าวจะไม่มีลกัษณะ 
เป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการ
ธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ ์
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว ้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ 
ตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญั 
ของบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอ่ืนใดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. รายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สีย
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย ทั้ งน้ี ตามเกณฑ์เง่ือนไข และ
วธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเน่ืองจาก 
การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือ
ปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัตามท่ีก าหนดในกฎเกณฑ์หลักทรัพยแ์ละ 
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ตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าท่ีตน 
ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูล หรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

13. ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้ งท่ีได้มาจากการกระท า 
ตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใดท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือ 
บริษทัร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม 

14. แจ้งให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมดงักล่าว 

  8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย 

จากอ านาจตามกฎบตัรคณะกรรมการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือท าหนา้ท่ีบริหาร
จดัการงานของบริษทัในดา้นต่าง  ๆจ านวน 4 คณะ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้ งส้ิน 5 คน  
โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25621 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร 10/10 

นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการบริหาร 10/10 

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร 10/10 

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร 10/10 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

10/10 

    หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 
  1     จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทั้งหมด   
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน 
โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25621 

ดร. จอน วงศส์วรรค์2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/4 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการตรวจสอบ 4/4 

นายประเวศ อิงคดาภา3 กรรมการตรวจสอบ 1/1 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์4 กรรมการตรวจสอบ 3/3 
    หมายเหตุ :  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและเม่ือ

ครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

  1     จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทั้งหมด 
  2     เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  
  3 นายประเวศ อิงคดาภา พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 
  4 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง ดร. ภทัรุตม์ ทรรทรานนท ์  เขา้รับต าแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต าแหน่งเดิมท่ี
วา่งลง ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน  
รวมทั้งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและจ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25621 

นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

4/4 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

3/4 

   หมายเหตุ :  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ไดอี้กตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
ตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

  1     จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทั้งหมด 
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(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย  
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้ งส้ิน 3 คน โดยมีรายช่ือและ
จ านวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25621 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2/2 

นายประเวศ  อิงคดาภา2 กรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

0/1 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2/2 

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์3 กรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1/1 

    หมายเหตุ :  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ไดอี้กตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีตามรายละเอียดหัวขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 

  1     จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังทั้งหมด 
  2     เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  
  3 นายประเวศ อิงคดาภา พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 
  4 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง ดร. ภทัรุตม์ ทรรทรานนท ์  เขา้รับต าแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต าแหน่งเดิมท่ี
วา่งลง ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

8.1.8 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

บริษทัประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (“Holding company”) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทัมีบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จ ากดั (ซ่ึงลงทุนอีกทอดหน่ึงใน บริษทั 
ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั และ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  

ทั้งน้ี บริษทัย่อยแต่ละบริษทัจะตอ้งน าเสนอการเขา้ท ารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ
ประกาศการได้มาจ าหน่ายไปของสินทรัพย์ รวมถึงรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคัญซ่ึงเป็นรายการ 
ท่ีหากเขา้ท าแลว้จะมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
แต่ละบริษทัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั (แลว้แต่กรณี)  
เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนของบริษทั 
(Control Policy) ประกอบกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยแต่ละบริษทั (รายละเอียด Control 
Policy โปรดดูในหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ) 
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รายละเอียดโครงสร้างการจดัการ รายช่ือกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัยอ่ย 

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

โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2562 ดงัน้ี 

 

 

 

 

SEAN มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 10 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ านวน 5 คน มีรายช่ือกรรมการ
และการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25621 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 3/3  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 3/3 3/3 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการ 3/3  

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการ 3/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 3/3  

นางสุนี รัชตมุทธา3 กรรมการ -  

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 2/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์3 กรรมการ 2/2  

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 1/3  

 กรรมการบริหาร  1/3 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 2/3  

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 3/3  

 กรรมการบริหาร  3/3 

 กรรมการผูจ้ดัการ   
   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
    1      จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
   2   กรรมการผู ้แทนจากบริษัทใน  SEAN ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ท่ี ร้อยละ 61  

     (ไม่รวมประธานกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ) 
   3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์  

       เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ แทน นางสุนีย ์รัชตมุทธา ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีประชุม   
                                                                                              คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริหาร
[ibskiบริหาร 

คณะกรรมการ 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั SEAN 

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

2.        นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์หรือ นายณรงค ์แสงสุริยะ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 
หรือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือร่วมกบักรรมการอ่ืน
อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั SEAN 

(2) บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (Nam Ngum 2 Power Company Limited : NN2) 

บริษัทถือหุ้นใน NN2 ผ่านการถือหุ้น SEAN คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยออ้มของ
บริษัทใน NN2 ท่ี ร้อยละ 46 โดย NN2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันท่ี   
31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 

 

 

 
 

 

 

NN2 มีคณะกรรมการทั้ งส้ิน 13 คน โดยเป็นกรรมการบริหารจ านวน 6 คน มีรายช่ือ
กรรมการและการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25621 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 5/5  

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการบริหาร 5/5 5/5 

นายสุพงศ ์ชยตุสาหกิจ2 กรรมการ 5/5  

นายณรงค ์แสงสุริยะ2 กรรมการ 5/5  

 กรรมการบริหาร  5/5 

นายประเสริฐ มริตตนะพร2 กรรมการ 5/5  

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 4/5  

 กรรมการบริหาร  4/5 

นางสุนี รัชตมุทธา3 กรรมการ 0/1  

กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุมในปี 25621 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการ 5/5  

 กรรมการบริหาร  5/5 

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์3 กรรมการ 5/5  

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 2/5  

 กรรมการบริหาร  2/5 

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 3/5  

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการ 1/5  

นายบนุสะลอง สุดทิดาลา กรรมการ 3/5  

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 5/5  

 กรรมการบริหาร  5/5 

 กรรมการผูจ้ดัการ   
   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 

รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
    1      จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
   2   กรรมการผู ้แทนจากบริษัทใน  NN2 ตามสัด ส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ท่ี ร้อยละ  46 

3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์  
       เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ แทน นางสุนีย ์รัชตมุทธา ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีประชุม   

                                                                                              คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั 

  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั NN2 

1.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายธนวัฒน์  ตรีวิศวเวทย์  
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส 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 : BIC”) 

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2562 
ดงัน้ี 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการ 
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BIC มีคณะกรรมการทั้งส้ิน 5 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร มีรายช่ือกรรมการและ
การเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25621 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์2 ประธานกรรมการ 5/6 

นายค าผยุ จีราระร่ืนศกัด์ิ2 กรรมการ 6/6 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 กรรมการ 6/6 

นายสมรชยั คุณรักษ ์ กรรมการ 5/6 

นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี2 กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

6/6 

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

    1      จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  /  จ านวนคร้ังทั้งหมด  
   2   กรรมการผูแ้ทนจากบริษทัใน BIC ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน BIC ท่ีร้อยละ 65 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนัของ BIC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BIC 

(4) บริษัท บางเขนชัย จ ากดั (“Bangkhenchai Company Limited : BKC”) 

โครงสร้างการบริหารจดัการของ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 

 

 

BKC มีคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 4 คน โดยไม่มีคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีรายช่ือและ
การเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการประชุม 

ในปี 25621 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์2 ประธานกรรมการ 4/4 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง2 กรรมการ 4/4 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต2 กรรมการ 4/4 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย์2 กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

4/4 

   หมายเหตุ :  รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

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

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการ 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั BKC 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ BKC 

 8.2 ผู้บริหาร 

 8.2.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 (1) โครงสร้างผูบ้ริหารของบริษทั  

  กรรมการผูจ้ ัดการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมี
ผูบ้ริหารของบริษทัตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีทั้งส้ิน 8 คน ซ่ึงมี
รายช่ือและต าแหน่ง ดงัน้ี  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

นายมิชาเอล เอริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวิศวกรรม 

นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวางแผนธุรกิจ 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต รองกรรมการผูจ้ดังาน งานบริหารองคก์ร 

นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรัพยากรบุคคล 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ 

นายธิติพฒัน์ นานานุกูล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบญัชี 
หมายเหตุ :       รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 – แบบแสดงรายการ      

ขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั  
    

 (2) ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  

1.   เป็นผู ้ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการท างาน 
ของบริษทั หากมีขอ้สงสัยให้เป็นผูว้ินิจฉัยหากมีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
ระเบียบใหเ้สนอคณะกรรมการอนุมติั 

2.        มีอ านาจในการออกค าสั่ง ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้ นตอน และวิธีปฏิบัติงาน 
ตามความเหมาะสม 

3.        สามารถมอบอ านาจช่วงให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ แต่ย ังคงต้อง
รับผิดชอบต่อการปฏิบติัของผูรั้บมอบอ านาจช่วงนั้นดว้ย 

4.   ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกบัคณะกรรมการและรับมาปฏิบติั 
บริหารจดัการ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

5.        บริหารจดัการงานทุกๆ ดา้น ตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ 
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6.         ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ 
และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

7.         พฒันาองคก์รให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุง 
พฒันาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองเพ่ือใหอ้งคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

8.         ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทั               
ต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

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

10.       ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ี ดี  โดยท าการศึกษาทาง 
ด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจ 

11.   ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
12.      ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
13.      จัดท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 

ของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและขออนุมติัจากคณะกรรมการ 

 8.2.2 ผู้บริหารบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผู ้บริหารของบริษัทย่อยตามนิยามคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
มีรายช่ือและต าแหน่ง ดงัน้ี 

(1) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
 

(2) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

นายทศพร ทิพยว์รธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 
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(3) บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชุมพล เวสสบุตร ผูจ้ดัการโครงการ 

นายเดชา จนัทวี ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า 

(4) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั  

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

 หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตามขา้งตน้ปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบ    

                                                                                          แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 
 

 8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์
กรรมการผูจ้ดัการ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และฉบบัท่ีแกไ้ข) รวมทั้งให้ท าหน้าท่ีเลขานุการบริษทัดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบดงัน้ี 

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 และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

กรรมการ 

โดยเลขานุการบริษทัมีคุณสมบติัเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งการปฏิบติังานของ
เลขานุการบริษทัอยู่ในรูปแบบของคณะท างาน โดยมีสายงานควบคุมและก ากับดูแลธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย 
บุคคลท่ีจบการศึกษาดา้นกฎหมายและดา้นการบญัชีสนบัสนุนการท างานของเลขานุการบริษทั เพื่อให้
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การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหนา้ท่ีการท างานของเลขานุการบริษทั
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบับริษทั มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ตลอดจน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดคุณสมบัติของผู ้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1   
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั และมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารใหมี้ความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณากฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ี เก่ียวข้อง รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา  
เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  
รางวัลประจ าปี เ พ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะมี 
การทบทวนอตัราค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษทัและผลประกอบการ
ของบริษทัทุกปี 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมกับขอบเขต
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในปีท่ีผ่านมา 
รวมถึงประสบการณ์  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน และอยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบติั
หน้าท่ีให้กับบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ ประกอบกบัพิจารณารายการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน  
ซ่ึงเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  

(3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ในปี 2562 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงิน 
ไม่เกิน 5,000,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
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1. ค่าตอบแทน 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 

กรรมการ 300,000.00 

กรรมการบริหาร 40,000.00 

กรรมการตรวจสอบ 40,000.00 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 40,000.00 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 40,000.00 
 

 (2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน1, 2  (บาทต่อคน) 

ประธานกรรมการ 300,000.00 

ประธานกรรมการบริหาร 100,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 100,000.00 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 100,000.00 

หมายเหตุ : 1  บริษทัก าหนดอตัราค่าตอบแทนน้ีตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 
2  บริษทัจ่ายให้กบักรรมการบริษทัตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งในปี 2562 

2. รางวลัประจ าปี 2561 

ต าแหน่ง จ านวน(คน) รางวลั

ประจ าปี 

(บาทต่อคน)
1,2 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

ประธานกรรมการ 1 625,000.00 625,000.00 

ประธานกรรมการบริหาร 1 375,000.00 375,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 250,000.00 250,000.00 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 1 250,000.00 250,000.00 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 250,000.00 250,000.00 

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 5 250,000.00 1,250,000.00 

กรรมการ 2 250,000.00 500,000.00 

รวม 12  3,500,000.00 

หมายเหตุ :      1  บริษทัจ่ายรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 
   2 บริษัทจ่ายให้กับทั้ งกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเต็มปีและกรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งระหว่างปี  
โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
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ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยยอ้นหลงั 
ตั้งแต่เร่ิมจ่ายค่าตอบแทน ปี 2557-2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอียด/ปี 2558 2559 2560 2561 25621 

ค่าตอบแทนกรรมการ2 4,607,410.96 4,700,000.00 4,700,000.00 4,623,913.04 4,700,000.00 

รางวลัประจ าปี3 2,750,000.00 4,400,000.00 2,800,000.00 3,452,054.79 2,800,000.00 

รวม4 7,357,410.96 9,100,000.00 7,500,000.00 8,075,967.83 7,500,000.00 

หมายเหตุ :  1 บริษทัจะพิจารณารางวลัประจ าปี 2562 ส าหรับกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
2 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในปี 2558 – 2562 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในอตัราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทน 
ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

3 บริษัทพิจารณาจ่ายรางวลัประจ าปีโดยอา้งอิงตามผลการด าเนินงานของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลให้กบั 
 ผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัเร่ิมจ่ายรางวลัประจ าปีส าหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก 

4 บริษทัพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวลัประจ าปีตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน 

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้กับกรรมการแต่ละคน 
รวมทั้ งส้ิน 8,152,054.79 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 จ านวน 
4,700,000.00 บาท และรางวลัประจ าปี 2561 จ านวน 3,452,054.79 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ 

 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งปี 2562 
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ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 300,000.00 - - - - 600,000.00 625,000.00 1,225,000.00 
 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -    
นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 100,000.00 - - - 400,000.00 375,000.00 775,000.00 
 กรรมการ 300,000.00 - - - -    
นายเตชะพิทย ์แสงสิงแกว้1 ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - - - - 196,575.34 196,575.34 
 กรรมการอิสระ - - - - -    
ดร.จอน วงศส์วรรค์2 ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 100,000.00 - - 400,000.00 5,479.45 405,479.45 
 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -    
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 
- - - - 100,000.00 480,000.00 250,000.00 730,000.00 

 กรรมการอิสระ 300,000.00 - - - -    
 กรรมการตรวจสอบ - - 40,000.00 - -    
 กรรมการบรรษทัภิบาล 

และบริหารความเส่ียง 
- - - 40,000.00 -    
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รายช่ือกรรมการ 
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นายณรงค ์แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล
และบริหารความเส่ียง 

- - - 100,000.00 - 400,000.00 250,000.00 650,000.00 

 กรรมการ 300,000.00 - - - -    
นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 250,000.00 590,000.00 
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    
นายประเวศ อิงคดาภา3 กรรมการอิสระ 42,499.83 - - - - 53,833.33 250,000.00 303,833.33 
 กรรมการตรวจสอบ - - 5,666.61 - -    
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 5,666.61    

ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์4  กรรมการอิสระ 257,500.17 - - - - 326,166.67 - 326,166.67 
 กรรมการตรวจสอบ - - 34,333.39 - -    
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 34,333.39    

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 300,000.00 - - - - 380,000.00 250,000.00 630,000.00 
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
- - - - 40,000.00    

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 300,000.00 - - - - 300,000.00 250,000.00 550,000.00 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 300,000.00 250,000.00 550,000.00 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 300,000.00 - - - - 340,000.00 250,000.00 590,000.00 
 กรรมการบริหาร  40,000.00 - - -    
นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 300,000.00  - - - 380,000.00 250,000.00 630,000.00 
 กรรมการบริหาร - 40,000.00 - - -    
 กรรมการบรรษทัภิบาลและ

บริหารความเส่ียง 
- - - 40,000.00 -    

รวม 3,900,000.00 260,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 4,700,000.00 3,452,054.79 8,152,054.79 
 

หมายเหตุ :  1   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว  พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้ งแต่ วัน ท่ี   
    15 ตุลาคม 2561 
2    ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง ดร.จอน วงศ์สวรรค์ เขา้รับต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการอิสระ ทดแทนต าแหน่งเดิมท่ีวา่งลง ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561  
3    นายประเวศ อิงคดาภา พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยมีผลตั้งแต

วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562              
 4    ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ เขา้รับต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ  

                                                  ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต าแหน่งเดิมท่ีวา่งลง ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

  - ไม่มี – 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท 

บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัท่ีสมเหตุสมผล
และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท และภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารตามผลการปฏิบติังาน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมติั กรรมการผูจ้ ัดการจะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของรองกรรมการผูจ้ดัการ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดหลกัเกณฑ์ไวแ้ละน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ ส าหรับต าแหน่งตั้ งแต่ระดับผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการลงมาจะพิจารณา
ค่าตอบแทนโดยกรรมการผูจ้ดัการ และจะน าเสนอการปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปีของบริษทัต่อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้ งน้ี การปรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด  โดยบริษทัมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย เงินเดือน และรางวลัประจ าปี (โบนสั) มีนโยบายพิจารณา
ค่าตอบแทนดงัน้ี 
- ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ พิจารณาจากค่าตอบแทนระยะสั้น โดยน าระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) ประกอบด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) และสมรรถนะเชิงบริหาร (Management 
Competency) มาเป็นเกณฑใ์นการประเมินผล และค่าตอบแทนระยะยาว พิจารณาโดยน าผล
การด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัการน าองค์กรสู่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ของ
บริษทัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

- ค่ าตอบแทนผู ้บ ริหารทุกระดับจะ เ ป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน  KPIs  
ซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังาน และสมรรถนะเชิงบริหาร ซ่ึงเป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการก าหนดร่วมกนั โดยผูบ้ริหารแต่ละต าแหน่งจะมี
ตวัช้ีวดัการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของตน 

นอกจากน้ี บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงกนัในการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหาร
ท่ีมีความรู้ความสามารถใหอ้ยูก่บับริษทัได ้

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน บริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคน โดยผูบ้ริหารและพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 
ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทุน 

 ในปี 2562 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารรวม 8 คน ประกอบดว้ย  
 -  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน จ านวน 56,333,120.00 บาท 
 -  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน จ านวน 1,663,228.00 บาท 
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8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ในปี 2562 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 1. บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ากดั  (“SEAN”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ไม่มี เน่ืองจากคณะกรรมการ SEAN ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน NN2 ดว้ย 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น SEAN มีมติให้คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
บริหาร SEAN รับค่าตอบแทนในต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร
ของ NN2 เพียงต าแหน่งเดียว 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

- ไม่มี - 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

 ในปี 2562 SEAN จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหาร 1 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 8,454,060.00  บาท 

 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

จ านวน 281,802.00 บาท  ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยพนกังานและ
ผูบ้ริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของ
เงินเดือน และ SEAN จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทุน 

 2. บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั (“NN2”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น NN2 ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 มีมติ
อนุมติัค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 
5,220,000 บาท และรางวลัประจ าปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท  

ในปี 2562  NN2 ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  

ปี 2562 
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ดร. วีรพงษ ์รามางกูร ประธานกรรมการ 700,000.00 - 700,000.00 1,250,000.00 1,950,000.00 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - 620,000.00 620,000.00 1,000,000.00 1,620,000.00 

นายสุพงศ ์ชยุตสาหกิจ กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 500,000.00 800,000.00 

นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 500,000.00 1,170,000.00 

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  250,000.00  

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 500,000.00 800,000.00 

นายธนวฒัน ์ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 500,000.00 1,170,000.00 

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  250,000.00  

นางสุนี  รัชตมุทธา1 กรรมการ 36,666.67 - 36,666.67 500,000.00 536,666.67 

นางวดีรัตน ์เจริญคุปต์2 กรรมการ 263,333.33 - 263,333.33 - 263,333.33 

นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 500,000.00 1,170,000.00 

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  250,000.00  

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 500,000.00 800,000.00 

นายบุนเหลือ สินไซวอละวง กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 500,000.00 800,000.00 

นายบุนสะลอง สุดทิดาลา กรรมการ 300,000.00 - 300,000.00 500,000.00 800,000.00 

นายสมนึก จินดาทรัพย์3 กรรมการ - - - 68,493.15 102,739.73 

 กรรมการบริหาร - -  34,246.58  

นายนิมิตร เลก็เจริญสุข4 กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 431,506.85 1,067,260.27 

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  215,735.42  

นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 300,000.00 - 420,000.00 500,000.00 1,170,000.00 

 กรรมการบริหาร - 120,000.00  250,000.00  

 กรรมการผูจ้ดัการ - - - -  

รวม 4,000,000.00 1,220,000.00 5,220,000.00 8,999,982.00 14,219,982.00 

   หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 
 1   ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นายนิมิตร เล็กเจริญสุข เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ 

กรรมการบริหาร แทน นายสมนึก จินดาทรัพย ์ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติั ซ่ึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 

                     2   ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน  
นางสุนี รัชตมุทธา ซ่ึงลาออกจากต าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ซ่ึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามระยะเวลา 
ท่ีด ารงต าแหน่ง 
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หน่วย : บาท 

  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

- ไม่มี - 

(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2562 NN2 จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหาร 2 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 9,928,080.00 บาท   

 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

ไม่มี เน่ืองจาก NN2 เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงไม่มีก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ดงันั้น NN2 จึงมิไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
พนกังานและผูบ้ริหาร  

 3. บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั (“BIC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น BIC ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 มีมติ
อนุมติัเฉพาะค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2562 ในวงเงิน 
ไม่เกิน 1,320,000 บาท และรางวัลประจ าปี 2561 ในวงเ งินไม่เกิน 
1,320,000 บาท 

ในปี 2562 BIC ได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  ของบริษทั 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง  

ปี 2562 

รางวลัประจ าปี 

ปี 2561 
รวม 

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการ 360,000.00 360,000.00 720,000.00 

นายค าผุย จีราระร่ืนศกัด์ิ กรรมการ 240,000.00 240,000.00 480,000.00 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ 240,000.00 240,000.00 480,000.00 

นายสมรชยั คุณรักษ ์ กรรมการ 240,000.00 240,000.00 480,000.00 

นายวรวฒิุ อนุรักษว์งศศ์รี กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 240,000.00 240,000.00 480,000.00 

รวม 1,320,000.00 1,320,000.00 2,640,000.00 
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หน่วย : บาท 

       (2)       ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
- ไม่มี - 

 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2562 BIC จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ประกอบดว้ย เงินเดือนและรางวลัประจ าปี จ านวน 6,896,960.00 บาท   

(2)  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

จ านวน 258,636.00 บาท ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยพนกังานและ
ผูบ้ริหารสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของ
เงินเดือน และ BIC จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 เขา้เป็นกองทุน 

 4. บริษัท บางเขนชัย จ ากดั (“BKC”) 

 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 มีมติอนุมติั
เฉพาะค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของกรรมการปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 
240,000 บาท   

ในปี 2562 BKC ได้จ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งดังกล่าวให้กรรมการ 
แต่ละคน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ :   รายละเอียดคุณสมบติัผูด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยปรากฏในเอกสารแนบ 2 – แบบแสดง รายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั 

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

- ไม่มี - 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่ง  

ปี 2562 

รางวลัประจ าปี 

ปี 2561 
รวม 

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ ประธานกรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นายวรท ศกัด์ิสุจริต กรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง กรรมการ 60,000.00 - 60,000.00 

นายสมบติั ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 60,000.00 - 60,000.00 

รวม 240,000.00 - 240,000.00 
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(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

 ในปี 2562 BKC จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 1 คน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ประกอบดว้ย เงินเดือน จ านวน 849,240.00 บาท   

   (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

 -ไม่มี- 

 8.5 บุคลากร  

8.5.1 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานระดบัต ่ากวา่ผูบ้ริหารลงไปทั้งหมด 262 คน 
ซ่ึงในจ านวนดงักล่าวเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงพนกังานของบริษทั
ท่ีปฏิบติังานใหก้บับริษทัยอ่ยผา่นสญัญารับจา้งบริหารงานระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย  

ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 222,338,041.17 บาท 
ซ่ึงประกอบดว้ย  

(1) เงินเดือนท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน   
(2) เงินโบนสัท่ีพิจารณาจ่ายอา้งอิงตามผลการด าเนินงานของบริษทั  
(3) เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 5 ของ

เงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานแต่ละคน 

บริษทั จ านวนบุคลากร1 ค่าตอบแทน1 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 125 135,900,232.00 
บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 4 2,799,264.99 
บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 77 27,942,695.98 
บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 55 55,379,208.20 
บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 1 316,640.00 
รวม 262 222,338,041.17 

หมายเหตุ : 1  รวมบุคลากรและค่าตอบแทนตั้งแต่ระดบัต ่ากวา่ผูบ้ริหารลงไป  

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 94 

8.5.2 การบริหารจดัการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย  

บริษทัมีการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมุ่งให้การด าเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใสและเนน้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยไดน้ าโปรแกรมบริหารงานบุคคลท่ีเป็นมาตรฐานไปใชก้บับริษทัและบริษทัย่อยทั้งหมด 
เพ่ือใหก้ารบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและยงัคงใชก้ลไกการดูแลการด าเนินงาน
ร่วมดว้ยการใหบ้ริการแบบรวมศูนยป์ฏิบติัการ (Shared Service Center) ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเสมือนเป็น
หน่วยงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว ท าให้บริษทัสามารถก าหนดวิธีการปฏิบติังานให้มี
มาตรฐาน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเป็นเทคนิคการบริหารท่ีสามารถ
สร้างความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของผูป้ฏิบติังาน เพื่อเป็นการยกระดบัการปฏิบติังานให้มีความรวดเร็ว 
และท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้น าระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) เข้ามาใช้วดัผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกับการประเมินด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะเชิงบริหารของผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังาน เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบติังานมีความชดัเจน โปร่งใส ครอบคลุมและยงัสามารถน า
ผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาบุคลลากรได ้ บริษทัให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้น
พนักงานมีส่วนร่วมในการน าเสนอขอ้เสนอแนะและพฒันากระบวนการท างานให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ Kaizen เป็นเคร่ืองมือ ประกอบกับการส่งเสริมให้หัวหน้างานท าหน้าท่ีให้
ค  าแนะน าและเป็นแบบอย่างท่ีดี บริษทัยงัได้น าผลการส ารวจความผูกพนัต่อองค์กร (Engagement 
Survey) มาเป็นแนวทางส าหรับการก าหนดกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลและมีการ
ติดตามผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

ในดา้นการสร้างวฒันธรรมองค์กร บริษทัไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจต่อ
ค่านิยมหลกัขององคก์รให้กบัพนกังานทุกคนในบริษทัและบริษทัย่อย และส่งเสริมพนกังานสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีตนเองรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรมและเขา้ใจถึงความคาดหวงัต่อ
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะเชิงบริหารในบทบาทของตน  

ในปี  2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานลาออก จ านวน 18 คน ซ่ึงการลาออกดังกล่าว  
ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนบุคลากรอย่างมีนัยส าคญั  อย่างไรก็ตามมีการเพ่ิมจ านวนพนักงานเพ่ือ
รองรับการด าเนินการของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี โดยเนน้ใหมี้การบริหารจดัการก าลงัคนใหมี้จ านวน
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษทัมีนโยบายการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีรอบๆ
โรงไฟฟ้า เพื่อให้ชาวบา้นในชุมชนรอบๆไดรั้บโอกาสการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพ มีความ
มัน่คงดา้นรายไดแ้ละเติบโตบริษทัอยา่งย ัง่ยนื  

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่จดัตั้งบริษทั ทั้งน้ี 
บริษัทได้มีการก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการท างานให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
รับทราบและปฏิบติัตามขอ้บงัคบัการท างาน และประกาศไวอ้ย่างชดัเจนทั้งท่ีส านักงานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย รวมถึงท่ีโรงไฟฟ้าแต่ละโรงดว้ย โดยขอ้บงัคบัน้ีคณะกรรมการก าหนดหลกัการท่ี
ส าคญั เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูจ้ ัดการจะเป็น  
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ผูก้  าหนดแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งต่อไป และเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีเกิดความคล่องตวั มุ่งเนน้ความส าเร็จท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั และมี
ความโปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบได้ ส าหรับข้อบังคับการท างานดังกล่าวได้มีการระบุ
รายละเอียดท่ีส าคญัประกอบดว้ย การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกยา้ยพนกังาน การบริหาร
เงินเดือนและค่าจา้ง สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล การพฒันาพนกังาน การประเมินพนกังาน 
จรรยาบรรณ วนิยั โทษทางวนิยั การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์เป็นตน้  

 8.5.3 นโยบายการพฒันาบุคลากร  

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาขีดความสามารถและ
ศกัยภาพของพนกังานทั้งในส่วนงานปฏิบติัการของโรงไฟฟ้า  และส่วนงานสนบัสนุน พนกังาน
ทุกคนเปรียบเสมือนกลไกในการขบัเคล่ือนบริษทัใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว ้
อีกทั้งตระหนกัว่าบริษทัและบริษทัย่อยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อม ทั้งในดา้น
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจะสามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้โดยไม่ละเลย
การพฒันาดา้นจริยธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสงัคม  

  (1)     การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

บริษทัและบริษทัย่อยส่งเสริมให้พนักงานเขา้รับการอบรมท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้ งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตร
ภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกหลักสูตรท่ีบุคลากรมีความต้องการ  
ท่ีจะพฒันา โดยผา่นการเห็นชอบจากผูบ้ริหารแต่ละสายงาน อีกทั้งบริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาส
ให้พนกังานน าเสนอหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์และเอ้ือต่อการท างานเพ่ือพฒันา และเพ่ิม
ขีดความสามารถได ้โดยบริษทัไดก้ าหนดวงเงินส าหรับการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ 
ใหก้บัพนกังานเป็นรายปี โดยเฉล่ียขั้นต ่าคนละ 10,000 บาท  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างประเทศ โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัดจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมและน าเสนอตามความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาจัดส่ง
พนกังานเขา้รับการอบรม ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไดส่้งพนกังานเขา้รับการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ในดา้นต่างๆ ท่ีจะน ามาปรับใชก้บังานให้มีประสิทธิภาพ และหลกัสูตรท่ีจ าเป็นกบัการท างาน
ของพนักงานแต่ละบริษัทในเครือ ทั้ งน้ี  บริษัทในเครือสามารถเสนอแผนการอบรม 
ไดเ้ช่นกนั โดยในปี 2562 ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมอบรมและ
สมัมนา ดงัน้ี 

 หลักสูตรภายใน จ านวน 6,602 ชั่วโมง อาทิเช่น หลักสูตร Outward Mindset 
หลักสูตร Problem Solving & Decision Making หลักสูตร Technical Interview 
for Line Manager หลกัสูตร English Reading for หลกัสูตรเคร่ืองมือและเทคนิค
การท าไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน หลกัสูตร Story telling หลกัสูตรการแกไ้ข
ปัญหาและตดัสินใจอย่างเป็นระบบ และหลกัสูตรการสร้างทีมเพื่อความส าเร็จ
ของงานท่ียิง่ใหญ่ เป็นตน้ 
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 หลกัสูตรภายนอก จ านวน 3,534 ชั่วโมง อาทิเช่น หลกัสูตรAuditors of the future : 
perspective of stakeholder and Audit data analytics หลกัสูตรการก าหนดการปฏิบติังาน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสูตร Growth Mindset  หลกัสูตรผูอ้นุญาต ผูค้วบคุมงาน 
ผูช่้วยเหลือ และผูป้ฏิบติังานในท่ีอบัอากาศ  หลกัสูตร COSO ERM 2017 การบริหาร
ความเส่ียงท่ีเช่ือมต่อกับ COSO 2013 หลกัสูตร Increasing Board's Accountability and 
Disclosure  หลกัสูตร Emotional Intelligence และหลกัสูตร Step-in Leader  

บริษทัมีกระบวนการติดตามการพฒันาความรู้ของพนกังานท่ีเขา้ร่วมอบอบรมและสัมมนาเพ่ือ 
วดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยผูเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรภายนอกจะตอ้งจดัท าแบบสรุป
หลงัการอบรม (Summarize Training) เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาปรับปรุงการท างานและ
ต่อยอดการท างาน โดยหวัหนา้งานจะเป็นผูติ้ดตามผลการปฏิบติัภายหลงัการฝึกอบรม นอกจากน้ี 
พนกังานท่ีเขา้ร่วมอบรมตอ้งน าเน้ือหาความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมกลบัมา Knowledge Sharing 
ในสายงานและการเผยแพร่เอกสารการฝึกอบรมในระบบ  Share drive ของสายงาน  

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู ้บริหาร  
และเลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตร เขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนา และการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพนู
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาหลกัสูตร กิจกรรมสมัมนา และการศึกษาดูงาน
ท่ีมีเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งไทยและต่างประเทศ 
โดยในปี 2562 กรรมการไดเ้ขา้ร่วมอบรมและสมัมนา ดงัน้ี 

 หลกัสูตรภายนอก จ านวน 64 ชัว่โมง อาทิเช่น หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 157/2562 และหลกัสูตร Advance Audit Committee Program 
(AACP) รุ่น 34/2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(2) โอกาสการกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
ซ่ึงการพิจารณาปรับโครงสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงาน 
ถึงล าดบัขั้นความเจริญกา้วหน้าของต าแหน่งหน้าท่ีในสายงานแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริม
พนกังานท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสูงท่ีอาจพฒันาข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร อีกทั้ง บริษทั
และบ ริษัทย่อยได้น าระบบ  KPIs ซ่ึ ง เ ป็นระบบสากลและ เ ป็น ท่ียอมรับมา ใช ้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้ งบริษทัและบริษทัย่อยอย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบกับการประเมินปัจจัยดา้นความส าเร็จของงาน ความประพฤติ และ
ศักยภาพในการท างานของพนักงาน เพื่อเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาบุคลากร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหวงัให้สามารถพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นคนดี 
ท่ีมีความสามารถ นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อยมีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจ พนักงาน 
ในบริษัทหน่ึงสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามภายในกลุ่มบริษัทได้ ซ่ึงเป็น 
อีกช่องทางหน่ึงในการสร้างความมัน่ใจและโอกาสเติบโตในสายอาชีพใหก้บัพนกังาน 
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(3) การก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง  
บริษทัเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษทัและบริษทัย่อยสามารถ
เติบโตได้อย่างย ัง่ยืน และสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานท่ีลาออกหรือ
เกษียณอายุไดท้นัที บริษทัมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายในองคก์ร เพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตั้งทดแทน (Successor) ก่อนการรับสมคัรจากภายนอก ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดให้ใช้
กลไกการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน (KPIs) ประกอบการพิจารณาดา้นความสามารถ 
และพฤติกรรมการท างานของพนกังานเป็นหน่ึงในปัจจยัคดัเลือกบุคลากรข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหาร 
และบรรจุในแผนการสืบทอดต าแหน่งโดยมีขั้นตอนการสรรหาตามล าดบัขั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารงานบุคคลในการสรรหาบุคคลากรเตรียมพร้อมส าหรับการสืบทอดต าแหน่งท่ี
ส าคญั และมอบทุนให้กบัพนักงานท่ีมีศกัยภาพเพ่ือศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกในสาขาท่ีขาด
แคลนผูเ้ช่ียวชาญ  

ทั้งน้ี แผนการสืบทอดต าแหน่ง รายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

(4) สภาพความปลอดภยัในการท างาน 

บริษัทย่อยของบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าได้ด าเนินการพัฒนาระบบ 
การบริหารจดัการให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพ่ือให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ี
บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อม 
การท างานท่ีมีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงานผู ้ปฏิบัติงาน 
ในแต่ละโครงการ ซ่ึงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษัทเขา้ลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ กล่าวคือ  

-  โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ของ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001: 2015 ซ่ึงใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 ภายใตข้อบเขตงาน Electricity Generating and Distribute by Hydro 
Power Plant และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ี
ผา่นการรับรอง ISO 9001: 2015 

- โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ โครงการ 1 (BIC1) และโครงการ 2 (BIC2) ของ บริษทั 
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015  ISO 14001 : 2015 
และผ่านการรับรองดา้นระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001: 
2007)  

- โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ของ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001: 2015  
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(5) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษทัและบริษทัย่อยให้ความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน 
การปฏิบติังาน โดยบริษทัไดบ้รรจุแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัขั้นตอน
การด าเนินการต่างๆ ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
และนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (Control 
Policy) อาทิ แนวทางการเก็บรักษาและการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายการท าธุรกรรมกบั 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แนวทางการพิจารณา
เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทต่างๆ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชนั ทั้งน้ี บริษทั 
ไดส่ื้อสารให้พนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยผ่านทางระบบอินทราเน็ต และขอ้บงัคบั 
การท างาน เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบติัตามกรอบจริยธรรม
ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม รวมถึงไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพ่ือความโปร่งตรวจสอบได้และเป็นการส่ือสารเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชันของบริษัท ทั้ งน้ี นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รายละเอียดอยู่ใน 
หวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม – การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 

 (6) สวสัดิการพนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานทั้งท่ีเป็นพนกังานประจ าและลูกจา้ง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
สวสัดิการอีกทั้งยงัน าเอาขอ้เสนอแนะจากการส ารวจความผูกพนัต่อองคก์ร(Engagement 
Survey) มาเป็นแนวทางการออกแบบสวสัดิการให้กบัพนกังาน บริษทัเช่ือวา่หากพนกังาน
มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงมีทศันคติท่ีดีจะสามารถสร้างผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ
ได ้บริษทัไดเ้ร่ิมมาตรการป้องกนัดา้นสุขภาพให้กบัพนักงานโดยฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 
วคัซีนไวรัสตบัอกัเสบเอ และบีใหก้บัพนกังานท่ีมีความเส่ียง และยงัใหก้ารสนบัสนุนดา้น
กีฬาและการออกก าลงักายของพนกังานอย่างต่อเน่ืองเช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตนั 
ชมรมฟตุบอล  

บริษทัมีการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาให้สวสัดิการอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมตาม
มาตรฐานกฎหมาย และหลกัมนุษยธรรม รวมทั้ง จดัให้มีการเพ่ิมเติมผลประโยชน์เก้ือกลู
ให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลความส าเร็จของงานหรือตามท่ีบริษัทก าหนด 
เป็นคราวๆไปตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจ อีกทั้ง จดัให้มีการทบทวนปรับ
เพ่ิมสวสัดิการตามความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม  
และเปรียบเทียบการจดัสวสัดิการของบริษทักบับริษทัอ่ืนๆในอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึง 
ท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ปรากฏขอ้พิพาทแรงงานท่ีมีนยัส าคญั 
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 8.5.4 นโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนพนักงาน  

 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและไวอ้ย่างชัดเจน โดยกรรมการผูจ้ ัดการ 
จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและการปรับข้ึนเงินเดือนและค่าจา้งของพนักงาน ซ่ึงจะพิจารณาจาก
ปัจจัยต่ างๆ ประกอบด้วยอัตราเงินเดือนและค่ าจ้างท่ีสามารถแข่ งขันกับตลาดแรงงาน 
ได้ตามโครงสร้างเงินเดือนและค่าจ้างของบริษัท คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
และขอบข่ายการบงัคบับญัชาตามระดบัต าแหน่ง เพ่ือให้พนักงานไดรั้บอตัราเงินเดือนและค่าจ้างท่ี
เหมาะสมกับระดับต าแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ นอกจากน้ีในการปรับข้ึนเงินเดือน 
จะพิจารณาจากการประเมินพนักงานโดยใช้ตัวช้ีว ัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs)  
ซ่ึงจะใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งเป็นรูปธรรม 
ประกอบกบัการประเมินปัจจยัดา้นความส าเร็จของงาน ความประพฤติ และศกัยภาพในการท างานของ
พนกังาน รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัและขนาดใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี 
การบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทัและบริษทัย่อยไดด้ าเนินการตามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารบริหารงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวม 
ของบริษทัในฐานะท่ีเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดย้ดึถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
เพื่อเสริมสร้างบรรทัดฐานและวฒันธรรมให้ทั้ งองค์กรเคารพ ตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน
ปี 2555 (“CG Principle”) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) ระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนให้มีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการส าหรับบริษทัจดทะเบียน ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั 
จดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) เพ่ือใหบ้ริษทัมีการเติบโตตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ดว้ยตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการจึงได้
ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหเ้กิด
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงท่ีประชุม
คณะกรรมการไดมี้การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัดงักล่าวใหมี้ความเหมาะสมและ
เป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการปรับเปล่ียนอยา่งสม ่าเสมอ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการรับทราบถึงการปฏิบติัตาม CG Code ของส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดมี้การน า
หลกัการดงักล่าวมาปรับใชเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ 9.7.3 
การเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ง บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการก ากับดูแล
กิจการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ยประสงคท่ี์จะส่ือสารเจตนารมณ์การด าเนินงานตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัไปยงัสาธารณะ  

การส่ือสารและการปฏิบัตติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการได้มีการส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร  
และพนักงานทุกระดับ  ตลอดจนผู ้มี ส่วนได้เ สียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี  
www.ckpower.co.th เพื่อสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกตอ้งอนัจะท าให้เกิด 
ความเช่ือมัน่แก่ทุกภาคส่วนต่อไป 

ทั้ งน้ี นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมเร่ืองท่ีส าคญัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

http://www.ckpower.co.th/
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9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัและความเท่าเทียมกนัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้นทุกราย 
ทั้ งผูถื้อหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการได้รับ 
ส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
มีสิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือ
การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ 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 (แลว้แต่กรณี) โดยหนังสือเชิญ
ประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมท่ีชัดเจน เอกสารประกอบ
ระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หนงัสือมอบฉนัทะ
ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได้ 
รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถานท่ีการจดัประชุม รวมถึงจดัใหมี้การเปิดเผยหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าวตลาดหลกัทรัพย์และ
เว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูล 
อย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ ซ่ึงรวมถึงขอ้ซักถามสอบถามท่ีเป็นประโยชน์จาก 
ผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมแลว้เสร็จและน าส่งรายงานการประชุม 
ผูถื้อหุ้นดงักล่าวให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด พร้อมเผยแพร่
ร่างรายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อเพ่ิมช่องทางการรับรู้
ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งสะดวก ทัว่ถึง และโปร่งใส อีกทั้งไดบ้นัทึกบรรยากาศ
การประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดเ้ขา้ร่วมประชุม
ไดรั้บทราบขอ้มูลและบรรยากาศการประชุมผูถื้อหุน้ทุกปีอยา่งเท่าเทียมกนั  

-  บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นโดย
พร้อมเพรียงกนั โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ เพ่ือร่วมช้ีแจงหรือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมและเปิดโอกาส
ให้ผู ้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและ
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ขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงบริษทัให้ความส าคญักบัทุกขอ้เสนอแนะ
และนอ้มรับเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการตามสมควรต่อไป 

- บริษทัจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (“แบบ 56-1”) รายงานประจ าปี  
(“แบบ 56-2”) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวก 
ในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างทัว่ถึง โดยไดน้ าส่งแบบ 56-1 ให้กบั
ส านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคมของแต่ละปี  
และน าส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนครบ
ก าหนดภายใน 120 วนันบัแต่ส้ินสุดรอบบญัชี โดยส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสาร 
เชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจ าปีบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั รวมถึงไดน้ าส่งในรูปแบบรูปเล่มส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีแจง้ความประสงค์
รับรายงานประจ าปีท่ีเป็นรูปเล่มดว้ย เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ให้สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที 

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทก าหนดสถานท่ีจัดประชุมท่ีส านักงานใหญ่ของบริษัทซ่ึงตั้ งอยู่ในบริเวณท่ีมี 
การคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง  
และจัดให้มีการรับรองผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีประชุม อีกทั้ งได้น าระบบการลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถประมวลผลทนัทีท่ีจบวาระการประชุม ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวก
และสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นย  าและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มี 
ท่ีปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการนับคะแนนและตวัแทนผูถื้อหุ้น  
เพ่ือเป็นพยานในการนบัคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจง้
สัดส่วนคะแนนท่ีจะตอ้งไดรั้บเพ่ือให้วาระดงักล่าวผ่านการอนุมติั รวมถึงคะแนนจริง 
ท่ีวาระนั้นๆ ไดรั้บอย่างชดัเจนภายหลงัจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม  
เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
การประชุมอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้ งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการ
ระหวา่งการประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมไดรั้บความสะดวกและมีส่วนร่วมกบั
การประชุมอยา่งแทจ้ริง 

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

บริษทัแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
อิสระผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
3 เดือนก่อนส้ินปี 2562 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอ 
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสอบถามผลการด าเนินงานหรือขอรับเอกสาร
ต่างๆ โดยตรงกบับริษทัไดต้ลอดทั้งปีผา่นอีเมลข์องบริษทัท่ี ir@ckpower.co.th ดว้ย  
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 9.1.2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบัติและคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม      
ทั้ งผู ้ถือหุ้นท่ี เป็นคนไทยหรือผู ้ถือหุ้นต่างชาติ ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู ้ถือหุ้นรายย่อย 
ผา่นการด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การใหข้อ้มูลประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตั้ งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า 
ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี โดยการด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั
และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะมีการแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน 
ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไดน้ าส่งให้กับผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนและ
เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บริษทัและการเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน 
มีการกล่าวแจ้งต่อผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น อีกทั้ งบริษทั 
จดัใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาตามล าดบัวาระการประชุมตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญ
ประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถว้น พร้อมแสดงขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจง้ให ้
ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา
ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

(2) การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้และการบริหารงาน 

ปรากฏรายละเอียดในขอ้สิทธิของผูถื้อหุ้น การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นและ 
การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

(3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง  
รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ขอ้มูล รวมทั้งไดก้ าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั หรือน าขอ้มูล
ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เก่ียวกบั
การป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้แก่กรรมการและ
ผู ้บริหารของบริษัท เ ก่ียวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย ์
ในบริษทั ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีการยื่นแบบรายงานจากรูปแบบเอกสารเป็นการยืน่
แบบรายงานดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. โดย
บริษทัจะมีหนงัสือแจง้งดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อนวนัอนุมติังบการเงิน
ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัในแต่ละไตรมาส 
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เพ่ือแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดงักล่าว 
เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้ งน้ี บริษัทก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรวมทั้ งผูเ้ ก่ียวข้องของ
กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัและจ านวน
การถือครองล่าสุดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกไตรมาสดว้ย 

(4) การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

-  การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

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

- การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
หรือมีส่วนไดเ้สียกบัวาระการประชุมเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระนั้นๆ โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพ่ือน าเสนอขอ้มูลเท่านั้น ทั้ งน้ี  
การพิจารณาการมีส่วนได้เ สียหรือเป็นบุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันพิจารณาจาก 
แบบรายงานการมีส่วนได้เสียประกอบกับข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการตาม 
หลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งแทจ้ริง             

(5) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปและ
ค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง 

เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไปและค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิงไม่มีการ
จ ากดัมูลค่าการเขา้ท ารายการ เพ่ือให้การท ารายการดงักล่าวท่ีแมมี้มูลค่าสูงได้
ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยถูกต้อง 
ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการให้ฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายบริหาร (แลว้แต่กรณี) มีอ านาจพิจารณา
อนุมติัเขา้ท ารายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปได ้เพ่ือเป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี กลต.จ.(ว) 38/2551 
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ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 เร่ือง ค าแนะน าในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12 (1) 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  

ทั้งน้ีตอ้งรายงานการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการเพ่ือรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไปทนัที 

- รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืนๆ 

บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองเพ่ือเสนอ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่าวเข้าสู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเขา้
ท ารายการดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมัติหรือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี โดยพิจารณา 
ตามหลกัเกณฑ์เร่ืองขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เ ร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน 
ทั้ งน้ี กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว 
จะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะ
กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการในวาระท่ี มีการพิจารณาดังกล่ าว  
โดยบริษัทจะเปิดเผยการเขา้ท ารายการตามหลักเกณฑ์ประกาศทั้ งสองฉบับ
ดงักล่าว พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทั 

9.1.3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้ งภายในองค์กร ซ่ึงได้แก่ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ เจา้หน้ี
สถาบันการเงินผู ้ให้กู้ ชุมชนใกล้เคียงโครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบัติ 
อยา่งเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามหรือแจง้ร้องเรียนต่อกรรมการ  
หรือเลขานุการบริษทัโดยตรงผา่นทางอีเมลข์องทั้งสองช่องทางท่ีบริษทัเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัและแบบแสดงรายการขอ้มูลโดยบริษทัมีการดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

1. การดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผูถื้อหุน้ 

บริษทัตระหนักถึงบทบาทในการเป็นองค์กรภาคธุรกิจท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างผลก าไร 
ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ 
ผู ้ถือหุ้นควบคู่ไปกับหน้าท่ีในฐานะหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีจะต้องด าเนินธุรกิจ 
ดว้ยส านึกรับผิดชอบเพ่ือเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตท่ีย ัง่ยืน บริษทัจึงก าหนดโครงสร้าง
การบริหารจัดการท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยให้มีการเปิดเผยขอ้มูล 
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อย่างโปร่งใสและเช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุ้นเพื่อ ให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ ไดต้ลอดเวลา 

พนกังาน  
บริษทัตระหนกัถึงความส าคัญของพนกังานทุกคนในบริษทั ซ่ึงเป็นกลจกัรส าคญัหน่ึง 
ในการขบัเคล่ือนองคก์รใหส้ามารถพฒันาและด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยืนได ้
ในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพฒันาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะ 
ด้านต่างๆ ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน ณ สถานท่ีปฏิบติังานทั้งในส านกังานใหญ่และ
บริเวณโครงการไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การสรรหาและการวา่จา้ง 
บริษทัใชร้ะบบสรรหาบุคลากรท่ีเป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหา
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกบัแต่ละต าแหน่งให้มากท่ีสุด พร้อมการปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีขององคก์รผา่นการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองในช่องทางต่างๆ  

(2) โครงสร้างและการประเมินผล 
แม้บริษัทจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว  
แต่เน่ืองดว้ยธุรกิจท่ีบริษทัเขา้ลงทุนทยอยเปิดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยส่์งผลให้
บริษทัมีการขยายขอบเขตการด าเนินงานอยา่งมากในช่วงท่ีผา่นมา เพ่ือให้บริษทั 
มีโครงสร้างและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานและสามารถก าหนดโครงสร้าง
ดา้นบุคลากรและต าแหน่งงานของบริษทัและในแต่ละบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งชดัเจน 
ตลอดจนการแต่งตั้ ง โยกยา้ย ให้บ าเหน็จรางวลัมีความโปร่งใสเหมาะสม 
แก่พนกังานตามศกัยภาพการท างานและพิจารณาจากผลการปฏิบติังานโดยรวม
ของพนักงานแต่ละคน รวมทั้ งบริษัทได้น าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบดัชนีช้ีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใช้เป็น
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาประเมินผลพนักงานแต่ละคน ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่วา่ระบบ
การวดัผลท่ีมีความชัดเจนจะเป็นแรงผลกัดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงาน
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

บริษทัก าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนกังานทุกระดบัอยา่งเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ควบคู่กับผลการด าเนินงานของบริษทั ประเมินตามความรู้ความสามารถและ
ผลงานในปีท่ีผา่นมาของพนกังานแต่ละคนโดยพิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราเฉล่ีย
ผลตอบแทนพนักงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
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และอตัราเงินเฟ้อ นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนดสวสัดิการช่วยเหลือพนกังานดา้นต่างๆ 
เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจ าปี
ในสถาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน เป็นตน้ 

(4) การจดัอบรมพฒันาทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานควบคู่กบัจริยธรรม 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรโดยจดัใหพ้นกังานทุกระดบั
เขา้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัทั้งหลกัสูตรพฒันาดา้นเทคนิค
วิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้พนักงานน าเสนอหลกัสูตร 
ท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์เพ่ือรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเขา้ร่วม
อบรมตามอตัรางบประมาณการฝึกอบรมประจ าปีของพนักงาน รวมถึงบริษทั
ยงัให้ความส าคญักับการสร้างส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้
พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษทัร่วมกนั เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั และมีความเคารพผูอ้าวโุส และสิทธิของซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนปลูกฝัง
แนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซ่ึงจะสามารถสร้างความผูกพนัและ 
น ้าหน่ึงใจเดียวกนัของพนกังานทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย  

ทั้ ง น้ี  การอบรมพัฒนาความรู้พนักงานปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 
นโยบายการพฒันาบุคลากร-การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  

(5) สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขอนามยัในการท างาน 

บริษทัค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทั
และบริษัทย่อยทั้ ง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานและโครงการไฟฟ้าต่างๆ  
โดยบริษัทได้มีการก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย 
ในการท างาน รวมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
ในการท างาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
อยา่งสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ ์ISO และกฎเกณฑด์า้นความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากน้ี จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับ
พนักงานของทั้ งบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
ในส านักงานและพ้ืนท่ีโครงการทุกปี อีกทั้งก าหนดให้พนักงานใหม่ตอ้งตรวจ
สุขภาพก่อนปฏิบติังานดว้ย เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่พนกังานจะมีสุขภาพพลานามยัท่ี
สมบูรณ์และพร้อมปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีจะรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและเป็นการ
สนับสนุนให้พนักงานตระหนักการดูแลสุขภาพร่างกายท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ี
บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเคารพในความ 
เป็นส่วนตวัของพนกังาน ไม่น าขอ้มูลส่วนตวั เช่น เงินเดือน ประวติัรักษาพยาบาล 
ประวติัครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวข้อง เวน้แต่ 
เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย 
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ซ่ึงจะท าให้พนักงานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวท่ีให้กับบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผย 
โดยมิไดรั้บความยินยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานของพนกังานเอง
เท่านั้น 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานอยู่ใน 
หวัขอ้ความรับผิดชอบต่อสงัคม-การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

(6) การปฏิบติัตามระเบียบและหลกัเกณฑ ์
บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด  
โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : 
“CG Policy”) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นมาตรฐานความมุ่งหวงัในการปฏิบติังาน
และการประพฤติตนของพนักงาน รวมถึงคู่ มือการปฏิบัติงาน (“Operate 
Manual”)  ของทุกหน่วยงานท่ีไดมี้การจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเปิดเผย 
ในระบบ Intranet ของบริษทัเพื่อให้พนกังานรับทราบและน าไปปฏิบติั พร้อมมี
การก าชับผ่านสายการบังคับบัญชาให้พนักงานทุกระดับละเวน้การกระท า 
ท่ีสุ่มเส่ียงหรือเขา้ข่ายท่ีจะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง 
ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาทั้ งโดยเจตนา
หรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใชแ้นวทางการด าเนินงานและปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยสุจริตไม่เก่ียวขอ้งต่อการทุจริตในหน้าท่ีการงาน นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนด
แนวทางการลงโทษกรณีท่ีสอบสวนพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระท าผิด เร่ิมจาก
การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกังาน และเชิญออกจากงาน 
โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

เจา้หน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้
บริษทัให้ความส าคญัต่อความน่าเช่ือถือดา้นการเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญากูเ้งิน 
อยา่งเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจดัการดา้นการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ให้มีความชดัเจนและเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดแ้จง้ไวต้่อเจา้หน้ี/สถาบนั
การเงินผูใ้ห้กู ้ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการด าเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ  
อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจ้าหน้ี/สถาบันการเงินผูใ้ห้กู้  
โดยท่ีผ่านมาบริษทัและบริษทัย่อยช าระหน้ีตรงตามก าหนดเวลาและไม่มีการช าระหน้ี
ล่าชา้หรือผิดนดัช าระหน้ี ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผอ่นผนัการช าระหน้ีแต่อยา่งใด
ซ่ึงสามารถสร้างความมัน่ใจให้กับสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู้ท่ีให้การสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของบริษทัถึงเสถียรภาพดา้นการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ 

คู่แข่งทางการคา้ 
บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเสมอภาคและโปร่งใส โดยด าเนินธุรกิจ 
อยู่บนพ้ืนฐานความถูกตอ้งตามกฎหมายและภายใตห้ลกัจรรยาบรรณในการประกอบ
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ธุรกิจ รวมถึงรักษาบรรทัดฐานของขอ้พึงปฏิบัติในการแข่งขนัและหลีกเล่ียงวิธีการ 
ไม่สุจริตใดๆ เพ่ือท าลายคู่แข่งขนัทางการคา้ 

ลูกคา้ และคู่คา้ 
เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า พลงัแสงอาทิตยแ์ละระบบโคเจนเนอเรชัน่ ดงันั้น  
ลูกคา้โดยตรงของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ผูรั้บซ้ือไฟฟ้าและผูป้ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ดงันั้นภาคประชาชนจึงเป็น
ลูกคา้โดยออ้มของบริษทั บริษทัจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดจากประสิทธิภาพการ
จ่ายไฟฟ้าท่ีมัน่คงและมีเสถียรภาพ นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้แลว้ยงัส่งผล
ต่อเน่ืองไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยวิสั ยทัศน์ ท่ีจะเป็น 
บริษัทชั้ นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด าเนินงาน 
อันมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมอบนโยบายและด าเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตาม 
ผลการด าเนินงานของบริษัทท่ี เข้าลงทุนอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน เพื่ อควบคุมให้มี 
ผลการด าเนินงานท่ีดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับคู่ค้าได้เต็มประสิทธิภาพ สม ่ าเสมอ  
และเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมทั้ งประเมินความพึงพอใจของผูรั้บซ้ือไฟฟ้า  
โดยไดรั้บผลการประเมินในระดบัดี และดีเยี่ยมต่อเน่ือง โดย ณ ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้า 
ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO อีกทั้งตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบาย
ปรับสมดุลด้านพลังงานของภาครัฐท่ีจะลดใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากเช้ือเพลิงส้ินเปลือง 
และส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนทดแทนมากข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองถึงความมัน่คง
ดา้นพลงังานของชุมชน สงัคม และประเทศใหมี้ความยัง่ยนืสืบต่อไป  

นอกจาก การให้ความส าคญักับลูกคา้แลว้ บริษทัและบริษทัย่อยยงัให้ความส าคญักับคู่คา้ 
โดยปฏิบติังานภายใตจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณคู่คา้  และนโยบายจดัซ้ือ 
จดัจา้งเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาค และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถืงผลประโยชน์ร่วมกนั 

ทั้งน้ี การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวขอ้ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม-การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

ชุมชนและสงัคม 
บริษัทส านึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึง 
ขององคก์รภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ย
ส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาองค์กรย ัง่ยืนควบคู่ไปกับ 
การพฒันาประเทศ บริษทัจึงก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลาย 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งดา้นพลงังานให้กับประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้า 
ท่ีมีรูปแบบโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 9 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 110 

 

เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัประเทศดว้ยมุ่งหวงัเป็นกลจกัรหน่ึงท่ีจะเป็น 
แรงขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ร่วมกบัทุกภาคส่วนต่อไป  
นอกจากการค านึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมได้รับผ่านการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว  
บริษทัยงัค านึงถึงการสนบัสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษทั 
เข้าลงทุนและในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของชุมชนและปลูกฝังส านึก 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมและจิตสาธารณะ  

ทั้งน้ีรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมรายละเอียดอยูใ่นหัวขอ้ความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม-กิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีบริษทัไดร่้วมสนบัสนุน 

2. การด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิและบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  
จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  (“whistleblower”) ถึงการ 
ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ การกระท าผิดกฎหมาย พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงความบกพร่องของระบบ
ควบคุมภายในทั้ งจากพนักงานและมีผูส่้วนได้เสียอ่ืน รวมทั้ งมีกลไกในการคุม้ครอง 
ผูแ้จง้เบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

2.1 การร้องเรียน : บริษทัจัดให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนไปยงั
ระดบัผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั 3 ช่องทาง ดงัน้ี 
- เลขานุการบริษทัท่ี compliance@ckpower.co.th  
- กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการท่ี directors@ckpower.co.th  
- นกัลงทุนสมัพนัธ์ท่ี ir@ckpower.co.th  

2.2 การด าเนินการ : ผูบ้ริหารและคณะกรรมการแต่งตั้ งคณะท างานเพ่ือรวบรวม
รายละเอียด พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและก าหนดวิธีการท่ี
เหมาะสมในการจดัการในแต่ละเร่ือง 

2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงาน  
ต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบและรายงานผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไป 

ทั้ งน้ี บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั 
และการจ ากัดกลุ่มผูรั้บทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น เพ่ือสร้าง 
ความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู ้ร้องเรียน ซ่ึงบุคคลผู ้แจ้งเบาะแสหรือ 
ขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือไม่ประสงค์ออกนามและเม่ือเห็นเป็นการสมควร
บริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีท่ีมีแนวโน้มและสามารถ
คาดหมายไดว้า่อาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภยัและผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน
จะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทั 
หรือบุคคลผูก่้อความเสียหายภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 
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บริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ ใน CG Policy  
และอยู่ในระหว่างก าหนดแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพ่ิมเติม 

ทั้งน้ี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รายละเอียดอยูใ่นหัวขอ้ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม-การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 3. การเคารพสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกคนจะไดรั้บการปฏิบัติ 
จากบริษัทและบริษัทย่อยโดยค านึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมือง 
โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษทัและบริษทัย่อยได้ก าหนด
แนวทางในการจดัจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจ าและลูกจา้งให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การว่าจา้งแรงงาน และหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานท่ี
ท างานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีเหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้งปฏิบัติต่อผูอ่ื้นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพ 
ในเกียรติและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสาร 
เสนอแนะและร้องทุกข์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการท างาน เพื่อให้บุคลากรของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์รให้กบัพนกังานทุกคนของบริษทัและบริษทัยอ่ย และก่อให้เกิดการตระหนักถึง
พนัธะหนา้ท่ีท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์ร ตลอดจนสร้างความเขา้ใจและสัมพนัธ์
อนัดีในการท างานร่วมกนั โดยในขณะเดียวกนับริษทัไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสารเพื่อแจง้
เบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษทักบับุคคลภายนอก เพ่ือรับทราบปัญหา ผลกระทบ 
หรือขอ้ควรปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการบริหารจดัการและก ากับดูแลให้กับบริษทัและบริษทัย่อย 
ทั้ ง น้ี  ท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาท 
ดา้นแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใด 

 4. การเคารพสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษทัก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีสะท้อนถึงการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์น 
ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งก าหนดในคู่มือการปฏิบติัการ (Operation Manual)  
เพื่อประสิทธิภาพในการส่ือสารและการยึดถือปฏิบติัของพนกังาน กล่าวคือ ก าหนดหา้ม
มิให้บุคลากรของบริษทัน าผลงานหรือขอ้มูลอนัมีลิขสิทธ์ิมาใชป้ระโยชน์ หรือกระท า
การใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
อย่างเด็ดขาดโดยก าหนดให้โปรแกรมท่ีติดตั้ งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท 
เพ่ือปฏิบติังานตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

 5. การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 
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ด้วยพนัธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี มั่นคง พร้อมให้ความส าคญัในอนัท่ีจะสร้าง
ประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว บริษัทยงัตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า 
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อ 
ปลูกจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอ้มให้พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนควบคุม 
ให้โครงการไฟฟ้าของบริษัททั้ งท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่าง 
การก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ รวมถึง
หลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิด 
ความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกบัการคงอยูข่องสภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าของบริษทักว่าร้อยละ 90 เป็นโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน
ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าและโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ทั้ งน้ีบริษทัยงัมุ่งท่ีจะ 
พฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนประเภทต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  

ทั้ งน้ี การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม-การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  
ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามรอบระยะเวลาและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจน
ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ของบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  
โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 

1. ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัมีการเปิดเผยผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ และตามเหตุการณ์ส าคญั 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีการเปิดเผย
ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.ckpower.co.th ซ่ึงจะมีการปรับปรุงขอ้มูลให้มีความเป็น
ปัจ จุบันอยู่ เสมอและมีระบบตรวจสอบการ เข้า เยี่ ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท 
เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งข้ึนและเพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้กับผูถื้อหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทท่ีต้องการได้อย่างทั่วถึงและสะดวก 
มากยิง่ข้ึน บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลส าคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย  

-   ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย
และกลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าท่ีบริษัทเข้าลงทุน ผลการด าเนินงาน



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 9 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

 

 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)       หนา้ท่ี 113 

 

โครงการและตามท่ีไดมี้การเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้าง
การจัดการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงขอ้มูลโครงการ 
ในอนาคตท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ เป็นตน้ 

-   ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน สรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ข่าวหลกัทรัพย ์
ขอ้มูลส าหรับนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูส้นใจทัว่ไปตามท่ีไดมี้การน าเสนอ
แก่นกัวเิคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นตน้ 

-   การก ากบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ แบบ 56-1 แบบ 56-2 
เอกสารการประชุมและวีดีโอภาพการประชุมผูถื้อหุ้นช่องทางต่างๆ ในการแจง้
เบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

นอกจากการเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตแ์ลว้ บริษทัไดน้ าส่งหนงัสือเชิญประชุมหรือเอกสาร
ต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้น หรือตามหลกัเกณฑ์การน าส่งเอกสารให้กับ 
ผูถื้อหุ้นของส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ บริษทัไดน้ าส่งแบบ 56-1 
ใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ล่วงหนา้ก่อนครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคมของแต่ละปีและน าส่ง
รายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนครบก าหนด 120 วนันบั
แต่ส้ินสุดรอบบัญชี โดยในแต่ละปีบริษัทได้น าส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงาน 
ประจ าปีในรูปแบบ QR Code ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัประจ าปีไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนั และน าส่งรายงานประจ าปีแบบรูปเล่มส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีแจง้ความประสงค์
รับดว้ย อีกทั้งไดเ้ปิดเผยรายงานประจ าปีบนเวบ็ไซตข์องบริษทัในวนัเดียวกนักบัท่ีไดน้ าส่ง
หนังสือเชิญประชุมและรายงานประจ าปีให้กบัผูถื้อหุ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที นอกจากเอกสาร 
ท่ีตอ้งน าส่งตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้บริษทัยงัให้
ข้อมูลความเคล่ือนไหวและเปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัทและ 
ส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ รวมถึงจดัให้มีการพบปะนกัวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลกัทรัพย์
หรือท่ีไดรั้บเชิญจากหน่วยงานอ่ืน  ๆรวมถึงท่ีบริษทัจดัข้ึนเองทุกไตรมาสอีกดว้ย 

ทั้ งน้ีบริษทัได้จัดช่องทางเปิดเผยและช้ีแจงขอ้มูลบริษทัเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถ
รับทราบถึงข้อมูลของบริษทัอย่างชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันท่วงที 
ผ่านหน่วยงานกลางของบริษทั คือ นกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการติดต่อส่ือสารกบั
ผูถื้อหุ้น นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นักลงทุนและผูท่ี้สนใจทัว่ไป ตาม
จรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อให้การปฏิบติังานของนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นไปอย่าง
เป็นธรรมและไม่เป็นการเลือกปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการตท่ีดี 
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โดยในปี 2562 บริษทัจดัใหมี้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 

- การประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พ่ือช้ีแจงผลการด าเนินงาน (Analyst 
Meeting) จ านวน 4 คร้ัง 

- การประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ทั้ งในและ
ต่างประเทศท่ีมาพบผูบ้ริหาร รวมทั้งการประชุมทางโทรศพัท์ (Company 
Visit and Conference call)  จ านวน 7 คร้ัง 

- การพบปะนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ทั้ งในและ
ต่างประเทศ  (Road Show) จ านวน 13 คร้ัง 

- การตอบขอ้ซักถามเก่ียวกับการด าเนินงานและทิศทางการด าเนินธุรกิจ     
ในอนาคตทางโทรศพัทแ์ละอีเมล ์เป็นตน้ 

2. การจดัท าและน าส่งรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง 
ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซ่ึงสามารถป้องกันการทุจริตและ
ตรวจสอบการด าเนินการท่ีผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายย่อย ดงันั้น  
งบการเงินของบริษทัจึงจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี 
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่ าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงั รวมทั้ ง 
มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอครบถว้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

บริษทัไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีความรู้ความช านาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ท่ีเป็นมาตรฐาน และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบับริษทัท่ีจะส่งผลท าใหข้าดความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทั โดยมีการหมุนเวียนผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นความโปร่งใสในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระและเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ นอกจากน้ี บริษทัจดัใหมี้การท าบทรายงานและการวเิคราะห์ของ 
ฝ่ายจัดการ (“Management Discussion and Analysis”) เพ่ืออธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับ
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางการเงินในช่วงไตรมาส 
ท่ีผ่านมาให้กับผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผย 
ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์พร้อมการน าส่งงบการเงิน พร้อมจัดให ้
มีการเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษทัเพ่ือความสะดวกให้กบัผูส้นใจอีกช่องทางหน่ึงดว้ย 
โดยท่ีผ่านมาบริษัทเปิดเผยงบการเงินทั้ งรายไตรมาสและรายปีล่วงหน้าก่อนครบ
ก าหนดเวลาการเปิดเผย อีกทั้งบริษทัไม่เคยมีประวติัถูกสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินแต่อยา่งใด 

ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางการ
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บญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อใหท้ราบ
จุดอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั  

 3. เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร  

บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัในช่วงเวลาก่อน 
วนัอนุมติังบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่น้อยกว่า 1 วนั 
โดยบริษทัจะมีหนังสือแจ้งขอให้กรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรซ่ึงยงั 
ไม่บรรลุนิติภาวะงดเวน้การซ้ือขายหรือหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์  
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนดใหพ้นกังานท่ีสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลส าคญัของบริษทัท่ีอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยล์ะเวน้การซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือรอจนกระทัง่ประชาชนไดรั้บขอ้มูลและมีเวลาประเมินขอ้มูลนั้นตามสมควรแลว้ 
เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การป้องกันการน าขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมตาม CG Policy ของบริษทั ทั้ งน้ี บริษทัได้ก าหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหารรายงาน 
มายัง หน่วยงาน Compliance เม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์  
เพื่อใหบ้ริษทัร่วมกบักรรมการหรือผูบ้ริหารคนนั้น  ๆในการจดัท ารายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 
อยา่งครบถว้นและภายในก าหนดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ 

-  รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-1) เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลง 
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั (“แบบ 59-2”) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือขาย
หรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว 

  นอกจากน้ี บริษัทยงัได้ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหน้าท่ีต้องรายงาน 
การมีส่วนได้เสียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ โดยจะแจ้งในคร้ังแรกท่ีเขา้ด ารง
ต าแหน่ง ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และทางบริษทัจะสอบถามการเปล่ียนแปลงอยา่งสม ่าเสมอ
เป็นรายปีเพ่ือใชป้ระกอบการปรับปรุงขอ้มูลส่วนไดเ้สียให้เป็นปัจจุบนั เพ่ือให้บริษทัมัน่ใจ 
ไดว้า่การพิจารณาเขา้ท ารายการรวมถึงการด าเนินการต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการ
หรือผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้ง 

9.1.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ในระดับต าแหน่งผู ้บริหารจากองค์กรต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่   
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหาร ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมายซ่ึงมี 
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ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัในการท่ีจะเป็นบริษทัชั้นน า 
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ี มีการด าเนินงาน 
อันมีประสิทธิภาพและมีคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการผู ้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในสาขาต่าง  ๆไดแ้ก่ เศรษฐศาสตร์ บญัชี การเงิน บริหาร และวศิวกรรม เพื่อใหค้  าปรึกษา
ท่ีเป็นประโยชน์ทั้ งในด้านเทคนิคและการบริหารงานให้กับบริษทัและบริษทัย่อย 
รวมถึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบาย
ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนด
นโยบาย กลยทุธ์ และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบั
ดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทั
และบริษทัย่อยจะมีการประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาว่า
เป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในงบประมาณท่ีก าหนดหรือไม่อย่างไร ตลอดจน
แผนการด าเนินงานในอนาคตเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และแผนการด าเนิน
ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 คณะกรรมการให้ความส าคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์  
ภารกิจ และกลยทุธ์ของบริษทัร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ตลอดจนพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมท่ีมีความส าคัญและแผนการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือก าหนด 
ทิศทางการด าเนินธุรกิจต่อไป  

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารจ านวน 5 คนและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 7 คน โดยมีสัดส่วน
กรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษทั) คิดเป็นสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงโครงสร้างกรรมการดงักล่าวจะท าให้เกิดการถ่วงดุล 
ในการออกเสียง เพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  

1.3 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได้อีก โดยในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ังก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในสดัส่วน 1 ใน 3  

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพ่ือเป็นการ 
แบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า  
โดยคณะกรรมการได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการอย่างชัดเจน  
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ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มี
ความสมัพนัธ์ใด  ๆกบัฝ่ายบริหาร 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

2.1 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและก าหนดให้มีการทบทวน 
ความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างสม ่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
ผ่านการประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งส่งเสริมการส่ือสารให้บุคลากรทุกคนในองคก์ร 
ไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

2.2 บริษัทก าหนดให้กรรมการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ ท่ี ดีส าหรับกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดย
คณะกรรมการ ตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนและ
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและค านึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  

2.3 คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจน
งบประมาณของบริษทัและก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.4 คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะซ่ึงมีเน้ือหาของแบบประเมินตามตวัอยา่ง
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท่ีออกโดยตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับบริษทัจดทะเบียนน าไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษทั 
จดทะเบียนต่างๆ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้าลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั คณะกรรมการจึงไดก้ าหนดนโยบาย
การควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (“Control Policy”)  
เพ่ือใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมต่างๆ เหล่านั้น ด้วย
ประสงค์ให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าวมีการบริหารจดัการและระบบควบคุม
ภายในท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นเช่นเดียวกนักบับริษทัในรายการท่ีส าคญั  

2.6 บริษัทก าหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า 
ทุก 3 เดือน อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และขอความร่วมมือใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัโดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการ
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ชุดย่อยตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและในคร้ังท่ีมีการพิจารณาวาระท่ี
ส าคญักรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพ่ือร่วมพิจารณาวาระท่ี
ส าคญัดงักล่าวร่วมกนั  

2.7 บริษัทให้ความส าคัญในข้อมูลท่ีคณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณา  
เป็นอยา่งมาก จึงไดก้ าหนดในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเก่ียวกบั
ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการต้องไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลบัจะน าเรียนล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม  

นอกจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยงัก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน 
เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ 

(1) นโยบายป้องกนัเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทให้ความส าคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัเป็นส าคญั จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการท่ีอาจเป็น
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

- กรรมการและผู ้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือ
รายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ซ่ึงบริษัทจะจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู ้บริหาร 
รายนั้นๆ 

- หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกรรมการท่ีอาจก่อให้เกิด      
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการ
ให้มีการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและดูแลใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

- กรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในวาระใดจะตอ้งงดออกเสียงและไม่เขา้ร่วม
ประชุมในวาระดงักล่าว 

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้บริษัทเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
และจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนักงาน
ทัว่ทั้งบริษทั 
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(2) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัมีขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีงามและประพฤติ
ตนอยูใ่นแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอยา่งมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้ งเป็นการส่งเสริมระบบ 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริตและความโปร่งใสเป็นส าคญั 
จึงก าหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจข้ึนไวเ้ป็นมาตรฐานเพื่อใชเ้ป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และทุกฝ่าย 
ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติ 
ดา้นต่าง  ๆไดแ้ก่  

- ขอ้พึงปฏิบัติด้านการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท่ีก าหนดให้ตอ้งด าเนิน
ธุรกิจให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติต่อผูท่ี้เก่ียวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัด 
เอาเปรียบทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ การปฏิบติั 
ต่อพนกังาน การสร้างค่านิยมท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์รมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตนและการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

- ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการท่ีก าหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ี 
ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต ยติุธรรม รอบคอบ และระมดัระวงั แบ่งแยกการด าเนิน
ธุรกรรมส่วนตวัออกจากธุรกรรมบริษทัอย่างส้ินเชิง โดยตอ้งรักษาความลบั 
ของบริษทัและไม่เปิดเผยโดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั พร้อมยึดถือปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานก ากับดูแลท่ี เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวญั และไม่ใชต้  าแหน่งหน้าท่ีการเป็น
กรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

- ขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีก าหนดใหผู้บ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนอยูภ่ายใตก้รอบ
ศีลธรรมประเพณีอนัดีงามและตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
ระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และ
พนักงาน รวมถึงตอ้งยึดมัน่ในจริยธรรม ปฏิบติัต่อพนักงานดว้ยความสุภาพ 
ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออก
ของพนกังาน 

- ขอ้พึงปฏิบติัของพนักงานท่ีก าหนดให้พนักงานตอ้งปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการท างานอยา่งเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย ์สุจริต อุตสาหะ หมัน่เพียร 
และมุ่งพฒันาประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งข้ึน มีทศันคติท่ีดี ให้ความเคารพ 
ผูอ้าวุโสและผูบ้งัคบับญัชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม  
ละเวน้พฤติกรรมเส่ือมเสียและไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีไดรั้บทราบ 
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จากการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความสามคัคี เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั ปฏิบติังานโดยมุ่งถึง
ประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

- ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการบริการท่ีดี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และ 
คงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ และ
ส่งผลต่อไปยงัการพฒันาสงัคมโดยรวม 

- ขอ้พึงปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และความเสมอภาค  

(3) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและ
ระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี อ านาจด าเนินการ 
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีส านักตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าท่ี 
สอบทานให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน รวมทั้ งมีการควบคุมดูแล 
การใชท้รัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ในการอนุมติัการบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศและการจดัเก็บดูแล
ทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดัให้มี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู ้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ี 
บริษัทและบริษัทย่อยย ังวางแผนในการใช้ผู ้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกัน 
เพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการด้านบัญชีและการเ งิน และ 
มีการก าหนดใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน
และสามารถวดัผลการด าเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผล  
การด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยจะมีการประเมินปัจจยัความเส่ียง
ทั้ งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็น
สาเหตุและมีการก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยั 
ความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ืองและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

(4) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติการบริหารความเส่ียงของบริษัทและรับทราบ 
การบริหารความเส่ียงของบริษทัย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการ
จดัการความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีหนา้ท่ีรายงานปัญหาอุปสรรค 
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ด้านความเส่ียงท่ีส าคัญและความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารอยูใ่นหัวขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร – ค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัและค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั 

(6) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอย่างต่อเน่ือง โดยรายละเอียด 
การฝึกอบรมอยู่ในหัวขอ้นโยบายการพฒันาบุคลากร- การพฒันาขีดความสามารถใน
การปฏิบติังาน  

(7) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมี้การจดัท า
รายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ  
โดยฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผูส้อบบญัชีประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน
ของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไปและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั การเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน และด าเนินการ 
บนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ 

 3. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 คณะ เพ่ือติดตามและก ากับดูแล 
การด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอซ่ึงประกอบดว้ย 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง 
การจดัการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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4. การประชุมคณะกรรมการ 

รายนามกรรมการ 

การเขา้ร่วมประชุม / จ  านวนคร้ังท่ีจดัประชุมในปี 2562 
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แท
น 

ดร. ทนง  พิทยะ 6/6     
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ 5/6 10/10    
ดร.จอน วงศส์วรรค ์ 4/6  3/4   
นายณรงค ์ แสงสุริยะ 5/6   4/4  
ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล 6/6  4/4 4/4 2/2 
นายชยัวฒัน์  อุทยัวรรณ์ 6/6 10/10    
นายประเวศ  อิงคดาภา1 -  1/1  0/1 
ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์2 5/5  3/3  1/1 
นายประเสริฐ  มริตตนะพร 6/6 10/10   2/2 
นายแวน ฮวง ดาว 5/6     
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ 5/6     
ดร. สุภามาส  ตรีวิศวเวทย ์ 6/6 10/10    
นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์ 6/6 10/10  3/4  

หมายเหตุ   :  1    นายประเวศ อิงคดาภา พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 

                       2  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562  มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง ดร. ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เข้ารับ
ต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต าแหน่ง
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(1) การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัก าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลกัประจ าปี
พร้อมจัดท าแผนการจัดประชุมประจ าปีของบริษัทเพื่อแจ้งให้กับกรรมการและ
ผูบ้ริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมการ
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ประชุม
คณะกรรมการทุก 3 เดือน ทั้งน้ี คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อม
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณาอนุมติัเร่ืองส าคญัต่างๆ ภายใต้
ขอบเขตอ านาจการพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริหารและตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร บริษทัจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลบัจะน าเรียนล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม  

ในปี 2562 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเร่ืองส าคญัต่างๆ 
ทั้ งส้ิน 6 คร้ังและมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่มี 
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเขา้ร่วมการประชุมและเป็นประธานในท่ีประชุม 
ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีการพิจารณาวาระการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรรมการท่ีทราบวา่
ตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงมีรายช่ือตามหนงัสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
ตามท่ีบริษทัไดน้ าส่งใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารทุกคนล่วงหนา้ทราบถึงสิทธิหน้าท่ี
ของตนเป็นอย่างดี จึงขอไม่เขา้ร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ดงักล่าว เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน  

โดยการประชุมในปี 2562 กรรมการทั้งคณะเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของ
การประชุมคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนโดยส่วนใหญ่เขา้ร่วมประชุม 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี 

นอกจากน้ี บริษัทมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่ าในการประชุม
คณะกรรมการ กล่าวคือ ขณะท่ีคณะกรรมการลงมติในท่ีประชุมตอ้งมีกรรมการอยูใ่น 
ท่ีประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
และตอ้งประกอบไปดว้ยประธานกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เป็นตน้ 
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   (2)  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

- คณะกรรมการบริหาร 
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานก่อนน าเสนอคณะกรรมการและพิจารณาอนุมติั
เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานภายใต้อ านาจด าเนินการตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการทั้งส้ิน 10 คร้ัง ซ่ึงในปีท่ีผ่านมากรรมการบริหาร
เขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด  

ทั้ งน้ี กรรมการบริหารปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในการท่ีจะ 
ไม่เขา้ร่วมการประชุมในวาระท่ีตนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีส่วนไดเ้สีย
อยา่งเคร่งครัด 

ส าหรับ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ
รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้รายงานคณะกรรมการชุดยอ่ย 

  5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการไดน้ า
แบบประเมินตนเองของกรรมการซ่ึงจัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการประเมินผล 
การปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบไปดว้ย 

- เกณฑก์ารประเมิน  คิดจากค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของผูป้ระเมินและค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ในแต่ละหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 

 4  =  เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

 3  =  เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 

 2  =  เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

 1  =  ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

    0  =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่   
(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
(5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา 

ในปี 2562 คะแนนประเมินเฉล่ียรวมสูงข้ึนกว่าปี 2561 โดยคะแนนภาพรวม 
อยูท่ี่ระดบั ค่อนขา้งดีเยีย่ม 
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- การประเมินตนเองของกรรมการชุดยอ่ยรายคณะและรายบุคคล แบ่งเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ  
(3) บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (4) บทบาท หนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
(5) บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความเส่ียง  

 ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนประเมินเฉล่ียรวมสูงกว่าปี 2561 โดยคะแนน
ภาพรวมอยูท่ี่ระดบั ค่อนขา้งดีเยีย่ม 

- การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างและ
คุณสมบติัของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 ผลการประเมินในปี 2562 คะแนนประเมินเฉล่ียรวมสูงกว่าปี 2561 โดยคะแนน
ภาพรวมอยูท่ี่ระดบั ค่อนขา้งดีเยีย่ม 

 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงเสนอ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษทัสรุปและน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการเพื่อพฒันา ปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป 

   6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

    ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน
โดยสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน โดยมีรายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหาร-ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

 

    ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่าย 
    และค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั ทั้งน้ีรายละเอียด

อยู่ในหัวขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร-
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั 
ทั้งน้ีจ านวนค่าตอบแทนผูบ้ริหารปรากฏรายละเอียดอยู่
ในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ-ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
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  7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

   (1) การอบรมส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการและ
ผูบ้ริหารบริษัทอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
กรรมการและผู ้บริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัทุกคนผ่านการอบรม
หลกัสูตร Director Certification Program (“DCP”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (“IOD”) รวมถึงจดัส่งกรรมการเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาโดยส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างต่อเน่ืองทั้งน้ี การอบรมสัมมนาปรากฏรายละเอียด 
อยูใ่นหวัขอ้นโยบายการพฒันาบุคลากร-การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน 

   (2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ใหม่ เพ่ือใหก้รรมการใหม่
เขา้ใจธุรกิจและการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและคณะกรรมการ โดยส านกักรรมการ
ผูจ้ ัดการจะร่วมกับฝ่ายบริหารจัดท าเอกสารแนะน าบริษทัซ่ึงประกอบด้วย ขอ้มูล
ประวติัความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการ ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัและโครงการท่ีอยู่ในแผนการ
พฒันาโครงการ รวมถึงก าหนดการจดัประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และส่งเสริมให้
กรรมการใหม่เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรของ IOD เช่น หลกัสูตร DCP เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร 

  8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษทัจดัให้มีการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (“Succession Plan”) ส าหรับต าแหน่ง 
กรรมการผูจ้ ัดการ ผูบ้ริหารระดับสูงและต าแหน่งงานในสายงานหลกัเพื่อการสรรหา
บุคลากรท่ีมีศักยภาพเข้ามาทดแทนและปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืนสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์และนโยบายของบริษทั โดยมุ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ศกัยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี บริษทั
ไดจ้ดัให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลท่ีจะทดแทน (“Successor”) ในการพฒันา
ความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นตามต าแหน่งงาน เพ่ือสืบทอดงานในกรณีท่ี
กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารในต าแหน่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้พื่อใหก้าร
ส่งมอบงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและต่อเน่ืองโดยในแต่ละปีจะก าหนดให้มีการพิจารณา
เล่ือนต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือพฒันาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมี
ศักยภาพได้เติบโตในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนตามล าดับขั้นของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการ
ก าหนด และสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือก 
Successor ระดบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองและกรรมการผูจ้ ัดการเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก 
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Successor ระดับรองกรรมการผูจ้ ัดการเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งรองกรรมการผูจ้ดัการต่อไป และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้ิจารณา
คดัเลือก Successor ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

ส าหรับการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในชั้นผูบ้ริหารระดบักลางลงมาบริษทัมีการวางระบบ
ด้านการบริหารงานบุคคลโดยจัดสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมมีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การปฏิบติังานของ
บุคลากร มาตรฐานการปฏิบติังานการพฒันาบุคลากร และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพ่ือติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงาน 
อย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่ละชุด ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 คน เพื่อท าหนา้ท่ีเป็น 
ผูก้  าหนดแนวทางและการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยทุธ์และเป้าหมายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวโดยมีรายละเอียดผู ้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการบริหารตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีปรากฏ
รายละเอียดในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ–คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.        คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง
เก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษัท การก าหนดหลักเกณฑ์ในการด า เ นินธุร กิจ  เ พ่ือให้สอดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั และ/หรือ  
ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั
ตามนโยบายท่ีก าหนด  

2.        น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัท การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
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3.        ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

4.   พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกติ ตลอดจนการด าเนินงาน 
ท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทัซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป แต่ไม่เกิน
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติั 
ในหลกัการไวแ้ลว้ ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์เก่ียวกับการท ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

5.        มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึง
อยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้
บุคคลดงักล่าว มีอ านาจและภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  
ซ่ึงอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจหรือ 
การมอบอ านาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยการมอบอ านาจจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้มีส่วนได้เสียหรืออาจมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดและไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการแลว้ 

6.        พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ 
เงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั หรือพิจารณากลัน่กรอง
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

7.        พิจารณาอนุมติัเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย  

8.        พิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัใดๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็น
รายการมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไป
ในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษทั
และบริษทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการ
ในขั้นตอนต่างๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวเน่ืองในการท าธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้
บุคคลใดด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอ านาจเป็นคร้ังคราว  
โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการท าธุรกรรมประเภทดังกล่าวท่ีมีมูลค่าสูง 
อย่างมีนัยส าคญัในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของ
คณะกรรมการ 

9.        ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบและควบคุมใหก้ารด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั
ดูแลและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบ พร้อมก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือก าหนดหน้าท่ี ตลอดจนคุณสมบติั การแต่งตั้ง และวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัและเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการพิจารณา
แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัซ่ึงมีรายละเอียดผูด้  ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ-คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.     สอบทานใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยเพียงพอ 

2.     อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป รวมทั้ งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปี 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

3.     สอบทานให้บริษทัและบริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด 
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.     อนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา
ติดตามประเด็นท่ีพบจากรายงานผลการตรวจสอบ   

5.         สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ งสอบทาน 
ให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในนโยบายการควบคุม 
และกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 

6.     พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ ง /เลิกจ้างและก าหนดค่าตอบแทนของบุคคลซ่ึงมี 
ความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท รวมทั้ งเข้าร่วมประชุมกับ 
ผูส้อบบญัชี และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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7.     พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  
ตลอดจนรายการไดม้า หรือจ าหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

8.     จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท 
รายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบด้วย
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน
ของบริษทั  

8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎบตัร 
8.8 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

9.     ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดว้ย 

10.     ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่า มีรายการ
หรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงประเภทรายการ 
หรือการกระท าท่ีตอ้งรายงาน มีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 10.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ 
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ต่อฐานะการเงินผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการ  
และผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้
ร่วมกนัหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ข
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุอนัควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานส่ิงท่ี 
พบเห็นดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการแต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 1 คนและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการ
ผู ้จัดการ) 1 คนรวมทั้ งส้ิน 3 คน เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการบริหารงานของกลุ่มบริษทัและได้มีการบริหาร ติดตาม และ
จดัการดา้นความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระ
ด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดผู ้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
บริหารความเส่ียง กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นบรรษทัภิบาล 

1.   ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบติั
ในทุกระดบัต่อไป 

2.  ก ากับดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
ฝ่ายจดัการ และบุคลากรของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 1. 

3.   ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติ 
หรือแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั
ของสากลและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

4.   ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการก ากับดูแล 
กิจการท่ีดีของบริษทักบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นน า 
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5.   ดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ใหมี้ผลอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

6.   ให้ค  าแนะน าแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และคณะท างานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7.   รายงานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอยา่งสม ่าเสมอ และ
ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคัญ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญจะต้องรายงาน 
ต่อคณะกรรมการทนัทีเพ่ือพิจารณา รวมทั้งใหค้วามเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

8.        เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและในรายงาน
ประจ าปี โดยตอ้งน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 

9.        แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ดา้นบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงให้
ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปีของบริษทัและบริษทัย่อยเพ่ือให้มัน่ใจว่า  
มีการระบุความเส่ียงครอบคลุมทั้ งปัจจัยภายในและภายนอก ท่ีส่งผลกระทบกับ 
การด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งพิจารณามาตรการจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี
บริษทัยอมรับได ้    

3. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเนน้เพ่ิมการให้
ความค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

4. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกับธุรกิจของบริษทั เช่น ด้านการลงทุน  
ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ  
วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ พร้อมทั้ งติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

5. รายงานการปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียง 
ต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจ า ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

6. แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน เพื่อท าหนา้ท่ีน าเสนอ
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ รวมทั้ง
น าเสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติั และ
น าเสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลัน่กรองและ
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้ งน้ี กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและเม่ือ
ครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงมีรายละเอียดผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ -
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นสรรหา 

1.   พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ดา้นทกัษะวิชาชีพ และความเช่ียวชาญ 
โดย ไม่จ ากดัเพศ ตลอดจนความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการ 
ชุดย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

2.   พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

3.   แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควรและปฏิบติัภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ี การสรรหาบุคคลตามขอ้ 1. และขอ้ 2. ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาและการแต่งตั้ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

ดา้นก าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนและ 
การปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้
สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษทัและอตัราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น  
โดยน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
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2. พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ในการก าหนดค่าตอบแทนและ 
การปรับอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควรและปฏิบติัภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัมอบหมาย 

 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 ทั้ งในด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ท างานและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งหรือพิจารณากลัน่กรองเห็นชอบเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
แลว้แต่กรณี 

การแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เป็นรายบุคคล โดยมีหลกัเกณฑก์ารลงมติตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ 

2. ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้ งน้ีตอ้งไม่เกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้ นได้เท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่  
ทั้งน้ีโดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ นในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ ง 
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  
ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ือให้ไดจ้ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น 

ทั้ ง น้ีบริษัทจะน าเสนอข้อมูลกรรมการท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการต่อผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วย ประวติั
การศึกษา ประวติัการท างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนๆ รวมถึงจ านวนคร้ัง 
ท่ีเขา้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษทั เพ่ือประกอบการพิจารณาใหก้บัผูถื้อหุน้ 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ     
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 
ตามกฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
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3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีย ังเหลืออยู่ โดยกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่จะอยู ่
ในต าแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีออกไป 

บริษทัค านึงถึงสิทธิ ความส าคญั การมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้นรายย่อยและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้น 
ส่วนน้อยท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการอิสระ  
รวมถึงเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัผ่านระบบขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 ธนัวาคมของแต่ละปี 

9.3.2 การแต่งตั้งกรรมการอสิระ 

ภายใตก้ฎบตัรคณะกรรมการและกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงระบุให้คณะกรรมการมี
อ านาจแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามการเป็นกรรมการอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมถึงฉบับท่ีได้มีการแก้ไข ตลอดจนขอ้บังคบัของบริษทัท่ีว่าดว้ย
คุณสมบติัของคณะกรรมการเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน
คณะกรรมการทั้งหมด และจะตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการพิจารณาคดัเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระของบริษทัจะค านึงถึงขอ้ก าหนดทางกฎหมาย   

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 
กบักรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนให้ดา้นความรับผิดชอบ
ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกับการบริหารงานประจ าด้วยมุ่งหมายให้มี 
การถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

9.3.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสูง 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้สนอกรรมการคนใดคนหน่ึงซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระผูมี้คุณสมบัติ
เหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการพร้อมทั้ง
ก าหนดค่าตอบแทน โดยอา้งอิงจากอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าซ่ึงมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการทุกปี 
เพ่ือประกอบการเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ส าหรับการสรรหาผูบ้ริหารในต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ ัดการ กรรมการผูจ้ ัดการจะเป็นผูเ้สนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผูบ้ริหารในระดบัตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการลงไป 
อยูใ่นอ านาจการพิจารณาแต่งตั้งของกรรมการผูจ้ดัการ 

 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เพื่อให้บริษัทในฐานะท่ีเป็นบริษัท Holding Company มีการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล ตลอดจนสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
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ของตลาดหลกัทรัพย ์และให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการจึงไดก้ าหนด
นโยบายและระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารก ากบัและควบคุมบริษทัยอ่ย โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

9.4.1 การก าหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัไดจ้ดัท า CG Policy และControl Policy เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีก ากบัดูแล
ให้มีการก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ เช่นเดียวกนั 
กบัท่ีบริษทัซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัและเพ่ือใหก้ารก ากบัดูแลบริษทั
ย่อยสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน บริษัทจึงได้ก าหนดให้บริษทัย่อย 
ท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดท ากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย (“Subsidiaries’ Charters”)  
เป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึง Subsidiaries’ Charter จะมีสาระส าคัญสอดคล้องกับ Control Policy  
โดยก าหนดให้บริษทัย่อยต่างๆ ยอมรับหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนและน าไปปฏิบัติเสมือนเป็น
ขอ้บงัคบับริษทัยอ่ยนั้นๆ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวมีสาระส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัส่งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัททีเ่ข้าลงทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูค้ดัเลือกบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยนั้นๆ 
บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวข้างต้นเป็นเคร่ืองมือ 
ในการควบคุมและก าหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั ซ่ึงเป็นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 ตลอดจนหลักเกณฑ์อ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และมัน่ใจไดว้า่นโยบายและกฎบตัรดงักล่าวจะเป็นกลไกน าไปสู่การมีระบบ
บริหารจัดการบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีครอบคลุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
อนัจะท าใหส้ามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(2) การก าหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัก าหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
โดยผูแ้ทนจากบริษทัให้สอดคลอ้งกบัการนโยบายของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของบริษทั 

 (3) การควบคุมและก าหนดทศิทางการบริหารงานและการลงทุน  

บริษัทก าหนดให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งแจ้งการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
และรายการได้มาจ าหน่ายไปท่ีมีนัยส าคญั ตลอดจนรายการอ่ืนท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการ 
ท่ีมีนัยส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทัย่อยให้บริษทัทราบโดยก่อนเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากบริษทัก่อนเขา้ท า
รายการ เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถควบคุมและก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
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ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีแผนขยายการลงทุน หรือเขา้ศึกษาความเป็นไปได้
ในโครงการใหม่ บริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งน าเสนอแผนการลงทุน ก าหนดเวลา 
การพฒันาโครงการ และรายงานความคืบหน้าของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน 
เพื่อให้บริษทัสามารถประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนการใชเ้งินและติดตาม
ความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีนัยส าคญัอาจเกิดข้ึนจากการเข้าพัฒนา
โครงการไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

(4) การควบคุมด้านการเงนิ 

 บริษทัก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ท่ีน าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน และ
งบการเงินฉบบัผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มูล
ประกอบการจัดท างบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท 
พร้อมยินยอมให้บริษทัใช้ขอ้มูลดังกล่าว เพ่ือประกอบการจัดท างบการเงินรวมหรือ
รายงานผลประกอบการของบริษทั รวมถึงมีหนา้ท่ีจดัท าประมาณการผลการด าเนินงาน
และสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนกบัการด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส 
รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษทั พร้อมรายงาน
ประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนัยส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบหรือไดรั้บการร้องขอจาก
บริษทัใหด้ าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 ทั้ งน้ีบริษัทก าหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี (“auditor rotation”)  
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

(5) การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 กรรมการและผู ้บ ริหารของบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้า ท่ีด้วยความรับผิดชอบ  
ความระมัดระวงัและความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติคณะกรรมการ  
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั บริษทัยอ่ยนั้นๆ รวมถึงมีหนา้ท่ี
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั 
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 
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ผู ้มีอ  านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษทั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1.1 ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี ของคณะกรรมการบริษทัยอ่ยเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษทัยอ่ยและนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยใน
การพิจารณาเร่ืองท่ีส าคญัโดยผูแ้ทนของบริษทั ได้แก่ การพิจารณาเขา้ท ารายการท่ี 
เก่ียวโยงกนั การพิจารณาเขา้ท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ี
อยูน่อกเหนืองบประมาณประจ าปี หรือรายการท่ีไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย ซ่ึงเม่ือ
เขา้ท ารายการแลว้มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคญัตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าท ารายการ ทั้ งน้ี ให้พิจารณา
ด าเนินการตามขนาดรายการท่ีค านวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ 
การไดม้าจ าหน่ายไป  

1.2 ผูแ้ทนของบริษทัจะตอ้งใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย 
และบริษทัร่วมในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
กบันโยบายการด าเนินงานของบริษทั 

1.3 กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นอนัจะเป็น
ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้ งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อย 
ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัย่อยนั้น 
หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทั
ย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษทัย่อยนั้น หรือการด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท ทั้ งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลง 
เหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ยการเขา้ท า
รายการอ่ืนใดท่ีมิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษทัย่อย หรือ การเลิกกิจการของ
บริษัทย่อย เม่ือค านวณขนาดของกิจการบริษทัย่อยท่ีเลิกนั้นเปรียบเทียบกับ 
ขนาดของบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปแลว้
อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

1.4 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของ กรรมการ 
และผูบ้ริหารดังกล่าวมีหน้าท่ีแจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึง
ความสัมพันธ์และการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิด 
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของ
บริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัทราบ 

1.5 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บมอบหมายของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว
ใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัและของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้ งท่ีได้มาจาก 
การกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใดท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคญั 
ต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เ พ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู ้อ่ืน  
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. นโยบายการควบคุมดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เพ่ือให้บริษทัสามารถควบคุมนโยบายดา้นการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
บริษัทจึงได้ก าหนดกลไกการก ากับดูแลด้านการเ งินของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม 
ผา่นนโยบายและกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีน าส่งผลการด าเนินงานรายเดือนและงบการเงิน 
ฉบับผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท า 
งบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให ้
บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่ าวเพื่ อประกอบการจัดท างบการเ งิ นรวมหรือรายงาน 
ผลประกอบการของบริษทัประจ าไตรมาสหรือประจ าปีแลว้แต่กรณี 

2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดท างบประมาณการผลการด าเนินงานและ 
สรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึง
ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษัท บริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วมมีหนา้ท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัเม่ือตรวจพบ 
หรือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัใหด้ าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

2.3 บริษทัย่อยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ตลอดจนการเข้าร่ วมลงทุนกับผู ้ประกอบการรายอ่ืนๆ ต่อบริษัทผ่านรายงาน 
ผลการด าเนินงานประจ าเดือนและบริษทัมีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเข้าช้ีแจงหรือน าส่ง
เอกสารประกอบการพจิารณากรณีดงักล่าว ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดทนัที
และบริษทัยอ่ยตอ้งน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานให้กบับริษทัเม่ือ
ไดรั้บการร้องขอตามความเหมาะสม 
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 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในท่ีเคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยตระหนักถึงความส าคัญและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู ้ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
ทุกภาคส่วนอยา่งเท่าเทียม บริษทัไดมี้การดูแลการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยขอ้มูลภายใน 

บริษัทได้ก าหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้ร่ัวไหลออกสู่
บุคคลภายนอกตามความส าคัญและการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายใน 
กรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้ น ส าหรับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ  ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวนั้นดว้ย  

บริษทัมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจ
และมีความชดัเจนเพียงพอเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

ทั้งน้ี บริษทัมีหน่วยงานกลางท าหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธารณชน ไดแ้ก่ นกัลงทุนและบริษทั
ก าหนดให้การร่ัวไหลของขอ้มูลเป็นหน่ึงในปัจจยัความเส่ียงของบริษทัท่ีบรรจุไวใ้นแผนการ
บริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัใหมี้มาตรการป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหลอยา่งรัดกมุดว้ย 

2. แนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมีมาตรการก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหาร
ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ทันทีท่ีมีการท ารายการ เพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท 
จดทะเบียนอย่างถูกตอ้งครบถว้น อีกทั้ งบริษทัได้ก าหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารทราบถึงช่วงเวลางดท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนท่ี 
งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน เพื่อป้องกนัการใชข้อ้มูล
ภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

ทั้ งน้ีบริษัทแจ้งให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินแลว้ 1 วนัของทุกไตรมาส โดยจดัส่งเป็นอีเมล์
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วท่ีกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบไดอ้ยา่งแน่นอน 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรการรักษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายในและมาตรการรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูลและระบบสารสนเทศ ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2562 

บริษทั และบริษทัยอ่ยไดว้า่จา้งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2562
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) รวมเป็นจ านวนเงิน 3,522,000.00 บาท ประกอบดว้ย 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั จ านวน 1,000,000.00 บาท และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษทัยอ่ย จ านวน 2,522,000.00 บาท  

 9.6.2 ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) รวมเป็นจ านวนเงิน 1,615,400.00 บาท  

9.7 การปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน ๆ 

9.7.1 รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ์
ของกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร
นั้ นๆ ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพย์บริษัทต่อบริษัท เพ่ือด าเนินการเปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพยอ์ยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑแ์ห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
และฉบบัท่ีแกไ้ข มาตรา 59 ประกอบกบัประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สจ.12/2552 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และผูส้อบบญัชี ทั้งน้ี ในปี 2562 กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือหลกัทรัพยบ์ริษทัรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงการถือครองให้บริษทัทราบ ซ่ึงได้ด าเนินการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพยต์าม
หลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้รายงานการถือและเปล่ียนแปลงการถือครองให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับทราบอย่างสม ่าเสมอทุกไตรมาสดว้ย โดยท่ีผ่านมาตั้งแต่บริษทัด ารงสถานะ
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มีการถือครองและเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์
บริษทัโดยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
สถานะ 

การถือครอง 
จ านวนหุ้น  
ณ ตน้ปี (หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
ณ ส้ินปี (หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

ดร. ทนง  พิทยะ 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

- - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์ ประธานกรรมการบริหาร - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  ซ้ือ 2,000,000 2,000,000 0.0246 
ดร. จอน  วงศส์วรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
- - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายณรงค ์ แสงสุริยะ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล - - - - 
 และบริหารความเส่ียง     
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
สถานะ 

การถือครอง 
จ านวนหุ้น  
ณ ตน้ปี (หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
ณ ส้ินปี (หุ้น) 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 
(ร้อยละ) 

ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล 
 

ประธานกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

ซ้ือ / 
เพิ่มทุนตามสัดส่วน 

2,680 2,680 0.0000 
 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ กรรมการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายประเวศ  อิงคดาภา1 กรรมการ รับโอน 250,000 250,000 0.0031 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  รับโอน 200,000 200,000 0.0025 
ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์2 กรรมการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายประเสริฐ  มริตตนะพร กรรมการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายแวน ฮวง ดาว กรรมการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ ์ กรรมการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย ์ กรรมการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย ์
 

กรรมการ  
และกรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายมิชาเอล อีริค เรดเดอร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ซ้ือ 125,000 125,000 0.0015 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นางมณัทนา  เอ้ือกิจขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายวรท ศกัด์ิสุจริต รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
นายธิติพฒัน์  นานานุกูล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 
นายเจษฎิน  สุวรรณบุบผา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 
(คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ)  - - - - 

หมายเหตุ :  1  นายประเวศ อิงคดาภา พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 
  2   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562  มีมติอนุมติัแต่งตั้ง ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์ เขา้รับต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ    
                              กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนต าแหน่งเดิมท่ีวา่งลง ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 
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9.7.2 การกระท าผดิด้านการทุจริตหรือจริยธรรม 

ในรอบปี 2562 ไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารกระท าผิดดา้นการทุจริตหรือจริยธรรม รวมทั้ง ไม่มีกรณีท่ี
กรรมการลาออกจากต าแหน่งเน่ืองจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
บริษทัจัดให้มีการรายงานสรุปผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการชุดย่อยและ
คณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขไม่ใหเ้กิดการกระท าความผิดซ ้ า 

9.7.3 การเปิดเผยข้อมูลตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 

ส าหรับปี 2562 บริษทัเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 ตลอดจนเอกสารท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย ์(CG Principle) อยา่งครบถว้น รวมทั้งคณะกรรมการอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
และทบทวนนโยบายของบริษทั แผนการด าเนินงาน ภารกิจ วิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ของบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อให้
สอดคลอ้งตามกฎหมาย หลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสอดคลอ้งกบัหลกั 
CG Code ตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงจะเร่ิมบงัคบัใชใ้นปี 2562 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการไดมี้การน าหลกั CG Code มาปรับใชเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั 
โดยไดจ้ดัท าการแผนพฒันาและปรับปรุงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562   
ไดพิ้จารณาอนุมติัการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ซ่ึงก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ  
1 คร้ัง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของบริษทั 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 ได้พิจารณาอนุมติัจรรยาบรรณและนโยบายต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ประกอบดว้ย จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณคู่คา้ 
จรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์ นโยบายการบญัชี การเงิน งบประมาณ และภาษี นโยบายการบริหารงานบุคคล  
นโยบายจดัซ้ือจดัจา้ง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยนื และไดจ้ดัใหมี้การ
ทบทวนและจดัท าแนวปฏิบติัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั แนวปฏิบติัดา้นการเปิดเผยขอ้มูล แนวปฏิบติั
ดา้นการใชข้อ้มูลภายใน แนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตทุจริตคอร์รัปชนั และแนวปฏิบติัการแจง้เบาะแส  
การกระท าผิด รวมทั้ ง บริษทัมีแผนในการจดัท าและ/หรือทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัและบริษทัในเครือ ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนในบริษทั
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายด้วยความยัง่ยืน โดยได้เผยแพร่จรรยาบรรณและนโยบายดังกล่าว 
ผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคมบนแนวทางแห่งความยัง่ยืน 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลกัการ
สร้างสมดุลระหว่างการด าเนินงานอนัมีประสิทธิภาพบนหลกัธรรมาภิบาล การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการสาน
สัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัชุมชน ท่ีอยูแ่วดลอ้มโรงไฟฟ้า กิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
และบริษทัในเครือ จึงด าเนินการเพ่ือความยัง่ยืนท่ีครอบคลุมทั้ ง 3 มิติ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) สังคม 
(Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรืออีเอสจี (ESG) ดว้ยความมุ่งมัน่ทุ่มเทกบัการมีส่วนร่วมในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มให้ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินกิจการของบริษทัน้อยท่ีสุด รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
ควบคู่กบัการพฒันาสังคม ชุมชนโดยรอบ ให้อยูร่่วมกนัอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนการให้การสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีย ั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) ในประเด็น ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั อนัไดแ้ก่ 

     
เป้าหมายท่ี 3 การมสุีขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 

บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะสนบัสนุนให้ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัและบริษทัในเครือเขา้ไปลงุทน    
มีสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 

เป้าหมายท่ี 7 พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมการมีพลงังานสะอาดท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้และมีความเช่ือถือได้
อยา่งย ัง่ยนื ทนัสมยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยเพ่ิมสัดส่วนของพลงังานสะอาดในการผสมผสานการใชพ้ลงังาน
ของภูมิภาคและในประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นพลงังานและเทคโนโลยี เพื่อให้ได้พลงังาน
สะอาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมายท่ี 8 การจ้างงานท่ีมคุีณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

บริษทัและบริษทัในเครือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมและยัง่ยืน 
กอปรกบัสร้างการจา้งงานส าหรับทั้งชายและหญิง รวมถึงแรงงานทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าต่อทุกสังคมท่ีบริษทัและบริษทั
ในเครือเขา้ไปลงทุน 

เป้าหมายท่ี 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยัง่ยืน 

บริษทัและบริษทัในเครือมีจุดยนืท่ีจะช่วยท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานมีความครอบคลุม ปลอดภยั พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงถนน การขยายการขนส่ง พร้อมกบัความพยายามท่ีจะ
ปกป้องและคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม สนบัสนุนความช่วยเหลือทางการเงินและวชิาการ 
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เป้าหมายท่ี 12 แผนการบริโภคและการผลิตท่ียัง่ยืน 

บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะรับรองแผนการผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยนื โดยเนน้การสร้างการมีส่วนร่วม 

ในการน้ี CKPower ได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความอย่างย ัง่ยืนของบริษทัและบริษทัในเครือ ซ่ึงได้
ประกาศใช้ทั่วทั้ งองค์กรเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ท่ีชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นท่ีช่วยสร้าง 
การเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน เพื่อเป็นแนวปฏิบติัให้บริษทั บริษทัในเครือ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีมาตรฐาน โดยมีกรอบนโยบายการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศท่ีด าเนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติใน
ระดบัสากล 

2. ก ากบัดูแลกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และมีจริยธรรมท่ีดี โดยค านึงถึงผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียเป็นหลกั  

3. ค  านึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่ายในการด าเนินงานเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ 

4. สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกบันโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยืนของกลุ่มซีเคพาวเวอร์ ให้แก่         
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่งเสริมการน าแนวปฏิบัติอย่างย ัง่ยืนไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดผลกระทบจากการ
ด าเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

5. น านวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ รักษาส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

6. ยดึหลกัการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ในการมีจิตส านึกร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ดา้นทางธุรกิจพลงังานสะอาดของกลุ่มซีเคพาวเวอร์
เพ่ือมีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน อนัจะน าไปสู่ความยัง่ยนืของส่วนรวม 

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานกลุ่มซีเคพาวเวอร์ทุกคนมีหนา้ท่ีสนบัสนุน ผลกัดนั และปฏิบติัให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายและกรอบการบริหารจดัการความยัง่ยนืท่ีก าหนด 

นอกจากน้ี ในปี 2562 บริษทัยงัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานดา้นการบริหารความยัง่ยืนองค์กร ข้ึนตรงต่อส านักกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยมีหนา้ท่ีจดัท าแผนแม่บทดา้นความยัง่ยนื จดักิจกรรมและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและความยัง่ยืนภายในองค์กรและสู่สาธารณชน พร้อมก าหนดเป้าประสงค์ในการบริหารความยัง่ยืน      
ขององคก์รไว ้3 ดา้นหลกั ดงัน้ี 
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นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัตั้งคณะท างานดา้นความยัง่ยนื (CKPower Sustainability Working Team) ซ่ึงประกอบไป
ด้วยผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายภายในองค์กร ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน งานนักลงทุนสัมพันธ์  
งานจัดซ้ือจัดจ้าง งานบริหารองค์กร งานก ากับดูแลและกฎหมาย งานบริหารความยัง่ยืน งานทรัพยากรบุคคล  
งานส่ิงแวดลอ้ม และงานวิศวกรรม  คณะท างานชุดน้ี ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ แนวทาง 
การด าเนินงาน ดัชนีช้ีวดัประสิทธิภาพ แผนงาน เคร่ืองมือเพ่ือความยัง่ยืน และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือช่วยผลกัดนัรวมถึงตรวจติดตามการด าเนินงาน ให้ค  าแนะแนวในการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ การด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืนั้น ไดส้อดผสานไปกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั และบริษทัในเครือ รวมทั้งมีการพฒันาท่ีต่อเน่ือง และมีการส่ือสารท่ีชดัเจน คณะท างานชุดน้ีมี
ก าหนดการประชุมไตรมาสละหน่ึงคร้ัง พร้อมรายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการผูจ้ัดการ คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษทัให้รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูล
ผ่านรายงานประจ าปีและรายงานความยัง่ยืน เพ่ือให้เกิดการก ากบัดูแลการบริหารธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม  
ตามหลกับรรษทัภิบาล ซ่ึงครอบคลุมดงัน้ี 

 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี     

 การจดัการและบริหารความเส่ียง 

 การเปิดเผยขอ้มูลและการรายงาน 

 

ส่ิงแวดล้อม 

มุ่งมัน่ต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ เพื่อ

สร้างสมดุลระหว่างการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการ

ด าเนินงานอนัมีประสิทธิภาพ 

เศรษฐกจิ 

ส่งเสริมความย ัง่ยนืทางธุรกิจของบริษทัและบริษทั

ในเครือ ผ่านการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายพลงังานสะอาดสู่ประเทศไทยและภูมิภาค

อาเซียน       เพื่อร่วมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน

ให้แก่ภูมิภาคและ เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดี และ

เป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ 

สังคม 

รับผิดชอบในการพฒันาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน 

ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ

บริษทัในเครือ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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ประเดน็ความยัง่ยืนที่ส าคัญและกรอบการด าเนินงาน 

 
1. การบริหารจดัการความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้มและผลการด าเนินงานในปี 2562 

ดว้ยวิสัยทัศน์และพนัธกิจท่ีบริษทัมุ่งมัน่จะเป็นผูน้ าในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ทั้ งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  
ผ่านกลยุทธ์นโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดประเภทต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพและความมัน่คงทางดา้นพลงังานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจ
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว ทุกโครงการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน ล้วนเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากบริษัทมุ่งเน้นลงทุน 
ในโครงการพลงังานไฟฟ้าสะอาด พลงังานหมุนเวียนท่ีสร้างมลภาวะนอ้ยท่ีสุด และใชท้รัพยากรในขั้นตอนการผลิต
อย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ และ
โรงไฟฟ้าระบบพลงังานความร้อนร่วม เป็นตน้ บริษทัยงัเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีมาตรฐานเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน      
ระดบัสากล ตลอดจนควบคุมให้โรงไฟฟ้าของบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด พร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดุลและ 
การเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกบัการคงอยูข่องสภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน นอกจากน้ี บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัใน
เร่ืองความรับผิดชอบต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม จึงก าหนดมาตรการป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ  
ท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าโดยทุกโครงการมีการก าหนดนโยบายดา้นความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมทั้งจดัส่งพนักงานเขา้รับการอบรมในเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ า พร้อมน าระบบการ
จดัการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 OHSAS 18001 : 2007 และ ISO 14001 : 2015 มาใชใ้นการบริหาร
จดัทั้งการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการซ่อมบ ารุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ โดย
ปี 2562 บริษทัไม่ไดรั้บรายงานการเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีท าให้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชน และหรือ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้า บริษทัและบริษทัในเครือไดด้ าเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือความยัง่ยืนดา้น
ส่ิงแวดลอ้มโดยสรุป ดงัน้ี 
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บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 

 

   

 

กว่าร้อยละ 75 ของไฟฟ้าท่ีใชใ้นประเทศไทย ผลิตจากกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงประเภททรัพยากรท่ีใชแ้ลว้
หมดไป ในขณะท่ีไฟฟ้าพลงัน ้ าเป็นพลงังานหมุนเวียน ปราศจากการใชเ้ช้ือเพลิง อาศยัความต่างระดบัของน ้ าและ
การไหลของน ้ าเท่านั้น จึงไม่มีความร้อนเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้
ประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อหน่วยไฟฟ้า (kWh) เม่ือเทียบแลว้ โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ผลิตไฟฟ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 7,600 
ลา้นหน่วยไฟฟ้าต่อปี มีความสามารถในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง 3.8 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงเท่ากบัการดูดซบั                
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากป่าไมป้ระมาณ 2.1 ลา้นไร่ในทุก ๆ ปีของการผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ าจากไซยะบุรี (ขอ้มูล
อา้งอิงจาก: วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบนัปลูกป่า ปตท.) 

ปี 2562 เป็นปีท่ีโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จและเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าครบทั้ ง        
7 เคร่ือง จ านวน 1,220 เมกะวัตต์ เพื่อ เร่ิมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้แก่           
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม ท่ีผา่นมา โรงไฟฟ้าแห่งน้ีเรียกได้
วา่เป็นตน้แบบโรงไฟฟ้าแห่งความยัง่ยืนบนแม่น ้ าโขง โดยไดด้ าเนินการออกแบบและวางแผนก่อสร้างโดยปฏิบติั
ตามกฎหมาย ข้อก าหนด และพันธสัญญาท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดเพ่ือมุ่งมั่นจะด าเนินการบนความยัง่ยืน 
(Sustainable Operation) โดยสร้างผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด ได้รับการออกแบบโดยใช้
วศิวกรรมศาสตร์ชั้นเยีย่มดา้นไฟฟ้าพลงัน ้า         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แม่น ้ าโขงแม่น ้ าสายหลกัของเอเชีย  เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นทั้งแหล่งน ้ า แหล่งพนัธ์ุปลา 
พนัธ์ุพืช เป็นแหล่งความมัน่คงทางอาหาร หล่อเล้ียงวถีิชีวิต และบ่อเกิดประเพณีวฒันธรรม ส่ิงบ่งช้ีความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแม่น ้ าสากลแห่งน้ี นอกจากปลาน้อยใหญ่กว่าพนัชนิดแลว้ ยงัมีสัตวอี์กมากมาย ทั้ งสัตวเ์ล้ียงลูก    
ดว้ยนม สัตวเ์ล้ือยคลาน นก และพนัธ์ุพืชต่าง ๆ ความหลากหลายน้ี ส่งผลโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน     
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น ้ า และอากาศ ให้ประโยชน์กับผูค้นท่ีอาศยัในลุ่มแม่น ้ าโขงสืบตลอดมา ด้วยระยะท่ีตั้ งของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า         
ไซยะบุรี อยูห่่างจากปากแม่น ้าโขงก่อนไหลลงสู่ทะเลเป็นระยะทางประมาณ 1,900 กิโลเมตร และมีประชาชนท่ีตอ้ง
ใชป้ระโยชน์ส่วนทา้ยน ้ า 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว ไทย กมัพูชา และเวียดนาม บริษทัจึงน าขอ้กงัวลและขอ้ห่วงใยจาก
ประเทศทา้ยน ้าในเร่ืองของจ านวนปลา และการระบายตะกอนท่ีพดัพามากบัน ้าในช่วงน ้าหลาก ท่ีอาจส่งผลต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของลุ่มน ้าโขงมาพิจารณา  
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี ถูกออกแบบและพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญจากท่ี
ป รึกษาระดับ โลกจากหลากหลายประเทศ  ได้แ ก่  Pöyry Energy Limited, AF-Consult Ltd. จากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ Compagnie Nationale du Rhône (CNR) จากประเทศฝร่ังเศส และ ทีมกรุ๊ป จากประเทศไทย 
นอกจากน้ียงัไดป้รึกษาและไดรั้บค าแนะน าจากคณะกรรมาธิการแม่น ้ าโขง (Mekong River Commission-MRC) 
อยา่งใกลชิ้ด ในประเดน็ขอ้ห่วงใยท่ีส าคญั เช่น การพฒันาระบบทางปลาผา่นแบบผสม และการระบายตะกอน โดย
ค านึงถึงดา้นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในล าน ้ าและปริมาณการไหลของกระแสน ้ าในแม่น ้ าโขงดว้ย จึง
ไดป้ระยุกต์ใชห้ลกัวิศวกรรมศาสตร์สากลในการออกแบบประตูระบายน ้ าและตะกอน ระบบทางปลาผ่าน และ
ระบบการเดินเรือ เพ่ือป้องกนั หลีกเล่ียง และลดผลกระทบทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 19,400 ลา้นบาท เพ่ือศึกษาและออกแบบโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรีใหต้อบโจทย์
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ปลา ตะกอน และความปลอดภัยของ
โรงไฟฟ้า ปลาถือเป็นทรัพยากรหลกัท่ีส าคญัของผูค้นริมฝ่ังน ้ าโขง มีความส าคญัทั้ งในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ บริษทั พร้อมดว้ยทีมวิศวกรส่ิงแวดลอ้ม ผูช้  านาญการดา้นประมง รวมทั้งชาวประมงทอ้งถ่ินและ   
ทีมท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพฤติกรรมปลาในสาขาต่างๆ ด าเนินการศึกษาเก็บขอ้มูล พบว่า วงจรชีวิตของปลา
น ้ าโขงมีการอพยพทั้งตามน ้ าและทวนน ้ า ข้ึนอยู่กบัช่วง เวลาในวงจรชีวิต ปลาท่ีตวัโตเต็มวยัในล าน ้ าโขงเม่ือถึง     
ฤดูวางไข่ ปลาจะมีพฤติกรรมวา่ยทวนน ้ายา้ยจากแหล่งท่ีอยูเ่ดิมเพ่ือไปยงัแม่น ้ าสาขาต่างๆในล าน ้าโขงหากระแสน ้ า
ท่ีสงบน่ิงในการวางไข่ ก่อนท่ีจะกลายเป็นลูกปลาท่ีมีความแข็งแรง จึงเร่ิมการว่ายเขา้สู่ล  าน ้ าสายหลกั โรงไฟฟ้า   
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พลังน ้ าไซยะบุรีจึงได้ออกแบบ ระบบทางปลาผ่าน (Fish Passing Facilities) เป็นระบบทางปลาผ่านแบบผสม 
(Multi-System Fish Passages) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ระบบทางปลาผา่นแบบผสม (Multi-System Fish Passages) ส าหรับปลาวา่ยทวนน ้ า ประกอบดว้ยช่องทางปลาเขา้ท่ี
มีหลายช่องทาง (Multi-Fish Entrance) ทางปลาผ่าน (Fish Ladder) มีช่องปลาความกวา้ง 3 ขนาด คือ 0.5 1.0 และ 
1.5 เมตร ตลอดระยะทาง 460 เมตร ทางปลาผ่านย ังถูกออกแบบให้ มีความลาดชันเฉล่ีย 1.2 เปอร์เซ็นต ์                  
คือในระยะทางราบ 1 เมตร จะเพ่ิมความลาดชนัเพียง 1.2 ซม. น ้ าท่ีผา่นเขา้สู่ช่องท่ีมีขนาดต่างกนั เกิดเป็นความแรง
ของกระแสน ้ าต่างกนั ซ่ึงมีความใกลเ้คียงธรรมชาติ เพ่ือดึงดูดปลาในแต่ละขนาดให้ว่ายด้วยความเร็วท่ีต่างกัน
ออกไป วิธีน้ีช่วยลดจ านวนปลาใหญ่กินปลาเล็ก และ ช่องยกระดบัปลา (Fish Lock) จ านวน 2 หน่วย จะท างาน
สลบักนัเพ่ือให้ไดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุดในการน าปลาผ่านไปสู่เหนือน ้ าได ้เทคโนโลยีท่ีบริษทัเลือกใช ้ช่วยให ้   
ฝงูปลามีโอกาสในการรอดชีวติมากท่ีสุดและกระทบกระเทือนนอ้ยท่ีสุด โดยฝงูปลาจะถูกปรับระดบัข้ึนมาพร้อมกบั
น ้ า เม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่าระบบทางปลาผ่านแบบผสมน้ีเป็นแบบท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมปลา     
ในแม่น ้ าโขง หรือกล่าวไดว้่าระบบทางปลาผา่น ณ โรงไฟฟ้าไซยะบุรีน้ีถูกออกแบบให้สอดแทรกในทุกส่วนของ
โครงสร้างหลัก ตั้ งแต่ทางเดินเรือ ประตูระบายน ้ าล้น (Spillway) เกาะกลางน ้ า (Intermediate Block) ไปจนถึง
ดา้นหน้าโรงไฟฟ้าซ่ึงมีอุโมงค์ส าหรับปลาขนาดใหญ่และมีกงัหันน ้ าผลิตไฟแบบแนวตั้ง ชนิด Kaplan Turbine        
5 ใบพดั ท่ีถูกออกแบบมาเป็นมิตรต่อปลา (Fish Friendly Turbine) มีความเร็วของรอบหมุนช้า รวมทั้ งมีช่องว่าง
ระหวา่งใบพดักบัผนงัท่อนอ้ยกวา่กงัหันชนิดอ่ืน  เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่ปลาสามารถวา่ยผา่นไปไดโ้ดยมีอตัราการรอด
ชีวิตสูง 
นอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้  าหนดโซนหา้มจบัปลาข้ึน (Fish Conservation Zone) อีกดว้ย เพ่ือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของพนัธ์ุปลาในแม่น ้ าโขง และยงัก่อตั้งศูนยอ์นุบาลปลาน ้ าโขงเพ่ือท าการศึกษาและ
พฒันาเพ่ือส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการคงไวซ่ึ้งทรัพยากรปลาน ้าโขง โดยอนาคตอาจพฒันาเป็นสถานศึกษาและเพาะพนัธ์ุปลา
น ้าโขง 
ส่ิงท่ีโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ให้ความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ากนัก็คือเร่ืองของการระบายตะกอน ท่ีมีผลอยา่ง
มากต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น ้าโขง ไม่วา่จะเป็นกรวด หิน ดิน ทราย ท่ีมากบัน ้าหลาก 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 10 ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

  

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจ าปี 2562  หนา้ท่ี 151 

ซ่ึงจะเป็นแหล่งหลบภยั เป็นอาหารของสัตวน์ ้ า และแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีมากับตะกอนจะไหลไปทับถมกนัเป็นปุ๋ย
ธรรมชาติชั้นดี ให้คุณต่อการเพาะปลูกของผูค้นท่ีอาศยัตลอดริมฝ่ังโขง ทีมผูอ้อกแบบโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี    
ไดท้  าการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือประเมินปริมาณและลกัษณะของตะกอนต่าง ๆ ในล าน ้ า เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการ
ออกแบบโครงสร้างประตูระบายตะกอนท่ีมีความแข็งแรงสูง และมีลักษณะเฉพาะ ส่งผลให้ตะกอนทุกชนิด          
ทุกขนาดสามารถระบายผา่นโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีไปได ้เสมือนวา่ไม่มีส่ิงกีดขวาง เปรียบไดก้บัการ
ไหลของกระแสน ้ าตามธรรมธรรมชาติ  ส่วนท่ี เป็นโรงไฟฟ้า (Powerhouse) ใช้พ้ืน ท่ี เพียงค ร่ึงเดียวของ         
โครงสร้างหลกั คัน่กลางดว้ยเกาะกลางน ้ า (Intermediate Block) ก่อนจะไปถึงพ้ืนท่ีของ ประตูระบายน ้ า (Spillway) 
และประตูระบายตะกอน (Low Level Outlet) ท่ีติดตั้งเรียงรายไวท้ั้งหมด 11 บาน ท าหนา้ท่ีสร้างความสมดุลในการ
บริหารจัดการน ้ า รักษาระดับน ้ าเหนือโรงไฟฟ้าไวใ้ห้คงท่ีในระดับ 275 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเลปานกลาง          
เพ่ือประโยชน์ของการผลิตไฟฟ้า สามารถระบายน ้ าไดสู้งสุด 47,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ลดความรุนแรงจาก       
ภยัธรรมชาติ ขณะเดียวกนัก็ท าอีกหนา้ท่ีหน่ึงคือระบายตะกอนแขวนลอยท่ีถูกพดัพามากบักระแสน ้ า และตะกอน
หนกัทอ้งน ้า จึงมัน่ใจวา่โรงไฟฟ้าไซยะบุรีไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของตะกอนจากเหนือน ้าลงสู่ทอ้งน ้า 
การออกแบบประตูระบายตะกอนทั้ ง 11 บาน นอกจากความแข็งแรงแลว้ ยงัมีลกัษณะเฉพาะคือสามารถระบาย
ตะกอนไดท้ั้ง 2 ระดบั แบ่งเป็นประตูระบายตะกอนระดบัผิวน ้ า (Surface Gate) ขนาด 19x21 เมตร จ านวน 7 บาน 
เป็นทางพดัพาตะกอนผิวน ้ าให้ไหลไปพร้อมน ้ าลน้ให้ไดอ้ยา่งสะดวก ขณะท่ีระดบัความลึกระดบัทอ้งน ้ าไดรั้บการ
ออกแบบให้มีช่องประตูระบายตะกอนขนาด 12x16 เมตร จ านวน 4 บาน เรียกวา่ Low Level Outlet เพ่ือระบายน ้ า
ไปพร้อมกบัตะกอนขนาดใหญ่ท่ีมีน ้ าหนกับริเวณทอ้งน ้ าให้ผ่านไปได ้นอกจากน้ี บานประตูระบายน ้ ายงัสามารถ
ปรับระดบัความสูงต ่าเพ่ือรองรับและควบคุมการระบายน ้ าและระบายตะกอนท่ีมากบัแม่น ้ าโขงท่ีปริมาณแตกต่าง
กนัในแต่ฤดูกาล อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความต่างของระดบัเหนือน ้ าและทา้ยน ้ าท่ี 30 เมตร การเปิดบานประตูระบายน ้ า
ในช่วงน ้ าหลากจะมีความแรงของน ้ าสูง ซ่ึงมีผลต่อการกัดเซาะตล่ิงท้ายน ้ าได้ ดังนั้ น ทีมวิศวกรจึงออกแบบ
โครงสร้างพ้ืนท่ีรองรับน ้าและช่วยปรับความแรงน ้าใหก้ลบัมาสู่สภาพใกลเ้คียงธรรมชาติ เรียกวา่ แอ่งสลายพลงังาน 
(Stilling Basin) ท าหน้าท่ีรับพลังงานตกกระทบของน ้ าท่ีปล่อยจากประตูระบายน ้ า (Spillway) ป้องกันไม่ให้
กระแสน ้ากระแทกลงสู่ล าน ้าโดยตรง ออกแบบและเพ่ิมปริมาตรคอนกรีตใหห้นาและสูงข้ึนแทนท่ีทอ้งน ้า พ้ืนท่ีของ
อ่างสลายพลงังานมีช่วงโคง้รับแรงของน ้าท่ีมว้นตวัอยูใ่นอ่างจนลดความแรงลง ก่อนจะกระจายตวัไปรวมกบัน ้าทา้ย
น ้ าและไหลลงสู่แม่น ้ าโขงป้องกนัการกดัเซาะตล่ิง เป็นการรักษาสภาพตล่ิงช่วงทา้ยน ้ าให้คงธรรมชาติดั้งเดิมไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ี การด าเนินงานตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ระหวา่งก่อสร้าง ภายหลงัส้ินสุดการก่อสร้าง และภายหลงัการ
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยอ์ยา่งเป็นทางการ ทีมวิศวกรส่ิงแวดลอ้มของบริษทัยงัคงติดตามขอ้มูลของแม่น ้าโขง ทั้งส่วนท่ี
อยูเ่หนือโรงไฟฟ้า ไล่ไปสู่ทา้ยน ้าของโรงไฟฟ้าเพ่ือเปรียบเทียบการระบายตะกอนอยา่งต่อเน่ือง  โดยวางแผนติดตั้ง
เคร่ืองมือตรวจวดัตะกอนท่ีผา่นโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรีแบบตามเวลาจริง (Real Time) ในตน้ปี 2563 เพ่ือใหม้ัน่ใจ
ได้ว่า โรงไฟฟ้าพลังน ้ าไซยะบุรี ให้ความส าคัญกับการผลิตไฟฟ้าอย่างย ัง่ยืนโดยมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม        
นอ้ยท่ีสุด 
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บริษัท บางเขนชัย จ ากดั 

 
กจิกรรม Hero! Solar Zero Waste 

เม่ือวนัท่ี  19  กนัยายน 2562  บริษทัร่วมกบับริษทั บางเขนชยั 
จ ากดั บริษทัในเครือ จดักิจกรรมเพ่ือสังคม    “เฮือนเคียงโฮง 
(ไฟฟ้า)” ภายใตแ้นวคิด “Hero! Solar Zero Waste” เพื่อปลูก
จิตส านึกให้แก่เด็กนักเรียนให้รู้จกัการรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
แยกขยะอย่างถูกวิธี ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) 
ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย นครราชสีมา ซ่ึงตั้ งอยู่ใกล้
โรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์ ในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี  มี
พนกังานอาสาสมคัรของบริษทัประมาณ 60 คน ร่วมท ากิจกรรมให้ความรู้แก่นกัเรียนเก่ียวกบัพลงังานสะอาด การ
คดัแยกขยะ และการน าขยะ        รีไซเคิลกลบัมาใชใ้หม่อยา่งถูกวธีิ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดม้อบคอมพิวเตอร์ จ านวน 
15 เคร่ืองพร้อมซอฟตแ์วร์ใหแ้ก่โรงเรียนเพ่ือเป็นการส่งเสริมเพ่ิมเติมความรู้ในดา้นการศึกษาใหก้บันกัเรียนอีกดว้ย 

บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
 

 
 
กจิกรรมปลูกต้นไม้เน่ืองในวนัต้นไม้แห่งชาตขิอง สปป. ลาว 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน  2562 บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ไดจ้ดักิจกรรมปลูกตน้ไมเ้น่ืองในวนัตน้ไม้
แห่งชาติของ สปป. ลาว ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้าลาว โดยปลูกตน้พะยงู 
(Siamese Rosewood) จ านวน  100  ต้นและต้นยางนา (Yang) จ านวน  100  ต้น บริเวณลานข้างสนามฟุตบอล 
เน่ืองจากตน้พะยงู เป็นไมม้งคลท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง นิยมน ามาใชท้ าเคร่ืองเรือน เกวียน เคร่ืองกลึงแกะสลกั 
หวี ไมเ้ทา้ ดา้มเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้หรือแมแ้ต่ท าเคร่ืองดนตรี นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นยาสมุนไพรได ้ตน้พะยงูยงั
จดัเป็นไมม้งคลท่ีใชใ้นการก่อสร้างอาคาร หรือก่อฐานประดิษฐ์ถาวรวตัถุต่าง ๆ ซ่ึงคนไทยไดจ้ดัล าดบั "พะยงู" ให้
อยูใ่น 9 ชนิดไมม้งคลท่ีปลูกไวใ้นบา้น ส่วนตน้ยางนา เป็นหน่ึงในพนัธ์ุไม ้ซ่ึงก าลงัสูญหายไปจากระบบป่าของไทย 
ยางนาเป็นไมอ้เนกประสงค ์แทบทุกส่วนสามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม พระราชบญัญติัป่า
ไม ้พ.ศ. 2545 ไดใ้ห้ความส าคญัของไมย้างนา เท่าเทียมกบัไมส้ัก ยางนาให้มูลค่าทางเศรษฐกิจมาก เม่ือมีอาย ุ20 ปี 
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จะมีมูลค่า 15,000 - 20,000 บาท  เท่ากบัมีมูลค่าเฉล่ียวนัละ 8 บาท  หากปลูกยางนาไว ้100  ตน้จะมีรายไดว้นัละ  
800 บาท  เดือนละ 24,000 บาท เฉล่ียปีละ 288,000 บาท  

 

 
ในการน้ี บริษทัจะไดว้างแผนเร่ืองการปลูกป่าอย่างเป็นระบบ ณ พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
บริษทัและบริษทัในเครือมีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ทุกสังคมทุกท่ีท่ีบริษทั
เขา้ไปลงทุน 

บริษัท บางปะอนิโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 
บริษทัไดติ้ดตามและตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ณ บริเวณต่าง ๆ โดยรอบท่ีตั้ งโครงการ จ านวน 6 จุด ได้แก่ ว ัดคลองพุทรา                  
วดัชุมพลนิกายาราม บ้านบางกระสั้ น วดัวิเวกวายุพัด โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และบ้านคลองพุทรา การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพจากปล่องระบายอากาศ การติดตามตรวจสอบระดบัเสียงทัว่ไป การติดตามตรวจสอบระดบัเสียง
ในสถานท่ีท างาน เส้นระดบัของเสียง (Noise Contour) โดยมีระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq(8)) และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้า ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพทางส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวขา้งตน้ ทุกอยา่งอยูใ่นเกณฑป์กติ 

2. การบริหารจดัการความยัง่ยนืดา้นสังคมและผลการด าเนินงานในปี 2562 

บริษทัร่วมพฒันาชุมชนและสังคมมาโดยตลอด และตระหนกัถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รภาคธุรกิจ
ไทย ด าเนินธุรกิจดว้ยส านึกรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งย ัง่ยืนจึงอยูค่วบคู่ไปกบัการพฒันาองคก์รให้แขง็แกร่ง เติบโต
อย่างย ัง่ยืน เพ่ือมีส่วนร่วมพฒันาประเทศให้เจริญรุดหน้า นอกจากการค านึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมไดรั้บผ่านการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัแลว้ บริษทัยงัค  านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมส าหรับชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุน เพ่ือให้เกิดการพฒันาของชุมชนใกลเ้คียง และ
ปลูกฝังส านึกการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะของพนกังาน 
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เพื่อเป็นการสานสัมพนัธ์ท่ีเขม้แข็งยิ่งข้ึนกบัชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ในปี 2562 บริษทัจึงจดักิจกรรม "เฮือนเคียง
โฮง(ไฟฟ้า)" กิจกรรมสานสัมพนัธ์แบบยัง่ยืน เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตให้กบัชาวบา้น บริเวณรอบโรงไฟฟ้าใน
เครือของ CKPower และยงัไดด้  าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยยึดหลกัการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม (Good Corporate 
Citizenship) ในการมีจิตส านึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้น
ธุรกิจพลงังานสะอาดของกลุ่มซีเคพาวเวอร์ เพ่ือมีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน อนัจะน าไปสู่
ความยัง่ยนืของส่วนรวม ผา่นกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 
บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

กจิกรรมมอบของขวญัวนัเดก็แก่ชุมชนและโรงเรียน 

 
กจิกรรมมอบทุนการศึกษา 
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กจิกรรมส่งมอบของเคร่ืองใช้เยีย่มผู้ป่วยตดิเตยีง 

 

กจิกรรมชุมชนเยีย่มชมโรงไฟฟ้า 

เพื่อสานสัมพนัธ์กบัชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้แนบแน่นยิ่งข้ึน บริษทัไดจ้ดักิจกรรมชุมชนเยีย่มโรงไฟฟ้าข้ึน เพ่ือเปิด
โอกาสให้ชุมชนไดส้ัมผสัการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เกิดความมัน่ใจและแลกเปล่ียนขอ้ห่วงใย รวมทั้ งให้
ความรู้ดา้นการตรวจวดัคุณภาพทางส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชนอีกดว้ย 

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 

 
หมู่บ้านโยกย้ายหมู่บ้านหยบัย้าย (Resettlement & Relocation) 

บริษทัไดด้ าเนินการดูแลประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ 612 ครัวเรือนใน 15 หมู่บา้น ประกอบไปดว้ย 6 หมู่บา้นใน
แขวงไซยะบุรี และอีก 9 หมู่บา้นในแขวงหลวงพระบาง ซ่ึงเดิมอยู่อาศยัริมสองฝ่ังโขง โดยไดด้ าเนินการโยกยา้ย    
ถ่ินฐานของประชาชน พร้อมทั้งยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบตามแผนการโยกยา้ยและ
ฟ้ืนฟูความเป็นอยู ่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สปป. ลาว โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกนั



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 10 ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

  

แบบแสดงรายการขอ้มูล 56-1 ประจ าปี 2562  หนา้ท่ี 156 

ระหวา่งผูพ้ฒันาโครงการ เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลกลางและหน่วยงานทอ้งถ่ิน ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียกบัโครงการทุกกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงสามารถสรุปผลการด าเนินการไดด้งัน้ี 

 

  

            

 

 

 

 

 

สภาพความเป็นอยูก่่อนการโยกยา้ย 

 
สภาพความเป็นอยูห่ลงัการโยกยา้ย 

 7 หมู่บ้านโยกยา้ย จัดสรรท่ีดิน พร้อมท่ีอยู่อาศัยใหม่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค       

โดยการน าหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียงบริเวณท่ีจะท าการสร้างโรงไฟฟ้า มารวมกนัเป็นหมู่บา้นท่ีมี

ขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ือง่ายต่อการพฒันามากข้ึน 

 8 หมู่บ้านหยบัยา้ย จากการยกระดับน ้ า บางพ้ืนท่ีของหมู่บ้านมีระดับน ้ าสูงเท่าระดับน ้ าในช่วง             
ฤดูน ้าหลาก จึงยา้ยหมู่บา้นจากท่ีลุ่มใหสู้งข้ึนมาพน้เขตน ้าท่วมถึง 
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บริษัทมีส่วนร่วมพัฒนาให้หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีกระจายตัวและตั้ งอยู่ห่างไกลด้วยลักษณะทางภูมิประเทศ            
ใหก้ลายมาเป็นชุมชนใหญ่ท่ีมีการพฒันาแบบกา้วกระโดด 

 สร้างบา้นใหม่ 663 หลงั พร้อมสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไฟฟ้า น ้าประปา และเส้นทางคมนาคม  

 ค่าตอบแทนเพ่ือชดเชยการสูญเสียท่ีดินท ากิน และรายไดจ้ากท่ีดินเดิม รวมทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือ

ในช่วงท่ียงัไม่มีรายได ้ โดยด าเนินการจ่ายตรงใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งชดเชยอสังหาริมทรัพย์

และสินทรัพยท่ี์ไดรั้บผลกระทบ 

 โปรแกรมการพฒันาชุมชน จดักิจกรรมฝึกอาชีพ 22 รายการส าหรับประชาชนท่ีถูกยา้ยมาและประชาชน

ในพ้ืนท่ีเดิม ได้แก่ อาชีพท่ีเก่ียวกับการเกษตร 10 ประเภทและอาชีพนอกภาคเกษตร 12 ประเภท          

แต่ละครอบครัวจะสามารถประกอบอาชีพไดม้ากกวา่ 1 อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัไดเ้ขา้ไปร่วมส่งเสริมการเล้ียงตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในชุมชนดว้ยการจดัสรรพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหแ้ต่ละ
ครัวเรือนปลูกผกัสวน ครัว เพาะเห็ด เพาะพนัธ์ุปลา เล้ียงไก่ หมู เพ่ือใชเ้น้ือและไข่ยงัชีพตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมกบัน าไปแลกเปล่ียนหรือขายหากมีปริมาณเกินความตอ้งการบริโภค 

 โปรแกรมฟ้ืนฟูสภาพความเป็นอยูห่ลงัการโยกยา้ยหยบัยา้ย (Livelihoods Restoration Program) 

บริษทัมีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน เช่น ซ่อมรถจักรยานยนต์ ตดัผม เพ่ือให้ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบสามารถมีอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้ 
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 ตรวจสอบรายไดค้รัวเรือน 

รัฐบาล สปป.ลาว ได้มีการแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีจาก 2 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อติดตามผลการด าเนินงานทุกไตรมาส ณ ส้ินเดือนกันยายน 2562 รายได้
ครัวเรือนอยูสู่งกวา่ขีดความยากจนตามท่ีสปป.ลาวก าหนด 633 ครัวเรือน จาก 663 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95 ของผูท่ี้
พน้ขีดความยากจนหรือมีรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงรายไดค้รัวเรือนน้ีจะไดรั้บการตรวจสอบ
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายท่ีทุกครัวเรือนหลุดพน้จากขีดความยากจนร้อยละ 100 

หน่ึงในตวัอย่างแห่งความภาคภูมิใจของบริษทั ได้แก่ บ้านนาต่อใหญ่ ซ่ึงเป็นหมู่บ้านโยกยา้ยตน้แบบท่ี
สามารถหลุดพน้จากเส้นทุกข์ยากได้ส าเร็จ หมู่บ้านนาต่อใหญ่ตั้ งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี      
35 กิโลเมตร โยกยา้ยจากบา้นห้วยซุยเดิม มาตั้งอยูใ่กลเ้มืองไซยะบุรีเพียง 4 กิโลเมตร เร่ิมโยกยา้ยในปี 2555 
มีการส่งเสริมอาชีพ การปูพ้ืนฐานสาธารณูปโภค มีผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างรายไดใ้ห้ชาวบา้นหลากหลายประเภท 
อาทิ การเล้ียงหมูด า การท าส้มปลา และการทอผา้ 

ตัวอย่างครัวเรือนท่ีสามารถหารายได้จากการส่งเสริมอาชีพท่ีบริษัทสนับสนุน ณ บ้านนาต่อใหญ่ 

อาชีพ รายได ้ การมีส่วนร่วมของบริษทั 

เลีย้งหมูด า ท ารายไดม้ากท่ีสุดต่อวนั 1.5 ลา้นกีบต่อวนั สอนอาชีพ 

ส้มปลา ท ารายไดกิ้โลกรัมละ 40-50 พนักีบ รายได้

เฉล่ีย 3 ลา้นกีบต่อเดือน 

สอนอาชีพ 

ทอผ้า ท ารายไดเ้มตรละ 1,000 บาท สร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นโดยบริษทัรับ

ซ้ือเพ่ือพฒันาเป็นของท่ีระลึกในงานต่าง 

ๆ ของบริษทัและบริษทัในเครือ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 

กจิกรรมปันน า้ใจช่วยเหลือชาวเมืองนาน สปป.ลาว 
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โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีร่วมกบับริษทั มอบถุงยงัชีพพร้อมดว้ยส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นประกอบดว้ย ขา้วสาร 
อาหารส าเร็จรูป น ้ าด่ืม ยารักษาโรค และผา้ห่ม ให้กบัชาวบา้นเมืองนาน สปป.ลาว ท่ีไดรั้บผลกระทบ จากภาวะ     
ฝนตกหนักและน ้ าหลากล้น เข้าท่วมบ้าน เรือนประชาชนจ านวน 385 ครัวเรือน  ณ  ห้องการเมืองนาน                  
แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เม่ือตน้เดือนสิงหาคม 2562  ในการน้ี บริษทัมุ่งเน้นการแกปั้ญหาภยัน ้ าท่วมอย่าง
ย ัง่ยนื โดยส่งทีมวิศวกรสาขาโยธาและธรณีวิทยา รวมทั้งท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มลงพ้ืนท่ีส ารวจร่วมกบั
ทางเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลลาวภายหลงัน ้ าท่วม เพ่ือตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี หาสาเหตุของปัญหาของน ้าท่วมเฉียบพลนัและ
น ้าป่าหลาก ก าหนดมาตรการโดยใชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะและเทคนิคทางดา้นวิศวกรรม ประเมินสาเหตุและเสนอแผน
มาตรการป้องกนัผลกระทบจากเหตุน ้ าหลาก เพ่ือเป็นแนวทางการลดโอกาสเกิดน ้ าท่วมเฉียบพลนั รวมทั้ งลด
ผลกระทบจากการเกิดน ้ าท่วม น ้ าป่าไหลหลากในอนาคต มุ่งเน้นการแก้ท่ีสาเหตุและการลดปัญหาแบบยัง่ยืน          
ลดการใชจ่้ายงบประมาณของรัฐบาลลาวในการด าเนินการฟ้ืนฟูซ่อมแซมภายหลงัน ้ าท่วม เมืองนาน อยู่ในแขวง
หลวงพระบาง มีเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนท่ีฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขง ซ่ึงอยูด่า้นเหนือน ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี 
ไป 40 กิโลเมตร ถือไดว้า่เป็น “บา้นใกลเ้ฮือนเคียง” กบัโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี  

กจิกรรม Run as One 

 
การจดักิจกรรม Run as One เป็นการชักชวนให้พนักงานใน
กลุ่มบริษทัหันมาออกก าลงักาย ใส่ใจสุขภาพโดยร่วมวิ่งเพ่ือ
รวบรวมเงินบริจาคมอบให้กบัมูลนิธิเพ่ือสนบัสนุนการผา่ตดั
หัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี ในการวิ่งครบรอบแต่ละรอบ 
นักวิ่งจะไดรั้บสายรัดขอ้มือ (ริสแบนด์) มาหน่ึงเส้น โดยริส
แบนด์เส้นนั้ นจะแทนเงินบริจาคจ านวน 165 บาท ท าให้
พนกังานหลายคนมุ่งมัน่ท่ีจะวิ่งให้ไดห้ลาย ๆ รอบ เพื่อให้ได้
ริสแบนดห์ลาย ๆ เส้น เพราะเขารู้วา่ศกัยภาพของเขาสามารถเปล่ียนเป็นเงินสมทบทุนในการผา่ตดัเพ่ือช่วยเหลือเดก็ 
ๆ ท่ีตอ้งการผ่าตดัหัวใจได ้           เม่ือกิจกรรมเสร็จส้ินหมดเวลา 1 ชัว่โมง CKPower Group วิ่งไดท้ั้ งหมด 1,917 
รอบ คิดเป็นเงินมูลค่า 316,305 บาท รวมกบัเงินท่ีพนกังานและผูบ้ริหารสมทบเพ่ิมทั้งหมดรวมเป็นมูลค่า 350,000 
บาท โดยการผา่ตดัโรคหวัใจในเดก็แต่ละคนนั้นจะมีค่าใชจ่้ายสูงถึง 30,000–50,000 บาท 

ท่ีมาของกิจกรรม “Run as One” และมูลค่าของริสแบนดมู์ลค่าเส้นละ 165 บาทนั้น ไดแ้ก่ “เลข 1 คือการรวมกนัเป็น
หน่ึง เลข 6 คือการรวมกนัของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จ ากดั บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั บริษทั บางเขนชัย จ ากดั และบริษทั    
เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด ส่วนเลข 5 คือแนวคิดของค่านิยมองค์กรทั้ งห้า (Coaching and Learning, 
Accountability, Work Ethics, Teamwork และ Adaptability)”  กิจกรรมน้ีได้ช่วยผู ้ป่ วยเด็กผ่าตัดหัวใจเป็น ท่ี
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เรียบร้อย และสามารถกลบัไปใชชี้วิตตามปกติเหมือนเดก็ทัว่ไป จ านวนรวม 11 ราย ซ่ึงประกอบไปดว้ยเดก็ชาวลาว 
1 รายและชาวไทยอีก 10 ราย  

กจิกรรมปล่อยปลาลงโขง (Happy Fish) 

 
บริษทัร่วมกบัโรงไฟฟ้าในเครือ จดักิจกรรม  “Happy Fish” ปลาลงโขง ...โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี ณ โรงไฟฟ้า
พลังน ้ า ไซยะบุ รี แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บ ริหารและพนักงาน                
สร้างจิตส านึกในการท าความดีร่วมกัน สถานท่ีในการจัดกิจกรรม Happy Fish คือ “วงัปลา” บริเวณเหนือน ้ า
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี จุดท่ีมีปลาชุกชุมแห่งน้ีผ่านพิธีบวชปลาเพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์พนัธ์ุปลาทอ้งถ่ินเพ่ือให้
ปลาท่ีเป็นทรัพยากรส าคญั ไดเ้จริญเติบโตและคงอยูร่่วมกบัวิถีชีวิตของชุมชนในลุ่มน ้าโขงต่อไป กิจกรรมในคร้ังน้ี
ไดรั้บการสนับสนุนขอ้มูลการปล่อยปลาและพนัธ์ุปลาท่ีเหมาะสมจากนักวิชาการประมง ท่ีปรึกษาและวิศวกร       
ส่ิงแวดลอ้มผูช้  านาญการและปลาทั้งหมดท่ีปล่อยลงวงัปลา เป็นปลาน ้ าโขงโดยเฉพาะ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนพนัธ์ุ
ปลาจากกรมประมงลาว 
ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาน้ี จึงเป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่โรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี ไม่ไดแ้ค่ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ยงัสามารถสร้าง
ความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกิจกรรมปลูกจิตส านึก    
ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง  
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

โครงการห่ิงหอ้ยปี 4  
ไดจ้ดัข้ึนเป็นปีท่ี 4 โดยเรียกช่ือกิจกรรมว่า “เฮือนเคียงโฮง(ไฟฟ้า)” ซ่ึงมีความหมายว่า ชุมชุมหรือบา้นเรือนใกล้
โรงไฟฟ้าในเครือของ CKPower ประกอบไปดว้ย โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี แขวง
ไซยะบุรี สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 แขวงไซยสมบูน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ท่ี 1 และ 2 จงัหวดัอยุธยา โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์3 แห่ง ไดแ้ก่ 
โรงไฟฟ้าบางเขนชยั โซล่าร์และโรงไฟฟ้านครราชสีมา โซล่าร์ จงัหวดันครราชสีมา และโรงไฟฟ้าเชียงราย โซล่าร์ 
จงัหวดัเชียงราย 
 เหล่าพนักงานจิตอาสา ของ CKPower และโรงไฟฟ้าในเครือ ไดร่้วมกนัคิดคน้กิจกรรมสานสัมพนัธ์แบบยัง่ยืน     
โดยแบ่งเป็น 2 ทีม เร่ิมตั้งแต่ การจดับอร์ด pop up DIY ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ โดยมีเหล่าวิศวกรของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 
ไซยะบุรี รับบทบาทเป็นคุณครู สอนความรู้เร่ืองไฟฟ้ามาจากไหน ควบคู่ไปกบัของเล่นเดก็ เพ่ือสาธิตวธีิท่ีน ้ าไหลลง
มาตามหลกัการไหลตามแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity flow) ผ่านกงัหันของเล่น พร้อมกบัการให้ขอ้คิดในการรักษา
ทรัพยากรน ้ าอยา่งไร เพ่ือให้เราไดมี้ไฟฟ้าใชไ้ปรุ่นสู่รุ่น ในส่วนของจิตอาสาท่ีเตม็ไปดว้ยความสามารถสิงห์นกัเตะ
แฝงอยู ่ก็ไดร่้วมกนัตั้งคลินิกฟุตบอล เพ่ือสอนเดก็ ๆ เล่นฟุตบอล ตั้งแต่การเล้ียงลูกฟุตบอล เทคนิคการเตะบอลเขา้
โกล และอ่ืน ๆ   กิจกรรม “เฮือนเคียงโฮง(ไฟฟ้า)” (ห่ิงห้อยปีท่ี 4) ได้จัดข้ึนท่ีโรงเรียนประถมศึกษาบ้านกาง       
แขวงหลวงพระบาง เป็นโรงเรียนใกลโ้รงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว โรงเรียนประถมศึกษา
บ้านกาง เป็นโรงเรียน ท่ี มีชาวบ้านถึง 3 ห มู่บ้าน ได้แก่ ห มู่บ้านกาง หมู่บ้านป่าสัก และหมู่บ้านโพนสี                     
ใชส้าธารณูปโภคร่วมกนั ภายใตก้รอบแนวคิดตามหลกัการพลงังานท่ีย ัง่ยืนเพ่ือชนรุ่นหลงั (Sustainable Power for 
The Future Generation) โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กระเป๋านกัเรียนพร้อมชุดกล่องขา้ว 
กระบอกน ้ าคู่ใจ ชุดกีฬาพร้อมถุงเทา้และรองเทา้ รวมทั้งซ่อมแซมซุ้มกิจกรรมพร้อมเคร่ืองเล่น และอุปกรณ์อ่ืน ๆ    
ท่ีโรงเรียนใชใ้นการจดักิจกรรม 
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บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
กจิกรรมบริจาคเตยีงผู้ป่วยและตู้ยาแก่โรงพยาบาลวังเวยีง สปป.ลาว 

 
บริษทัร่วมกบับริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั บริจาคเตียงผูป่้วยจ านวน 7 เตียง โต๊ะขา้งเตียงจ านวน 5 ตวั 
และตู้ยาจ านวน 2 ตู ้ ให้กับโรงพยาบาลวงัเวียง สปป.ลาว เพื่อ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนโดยรอบ
โครงการของบริษทัและบริษทัในเครือ 

 

 

 

 
 
 
 
กจิกรรมวนัเดก็ 

 
บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จดักิจกรรมวนัเด็กข้ึน   ท่ี
โรงเรียนประถมสมบูรณ์ม่วงสุม โดยมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเล้ียงอาหารกลางวนัใหแ้ก่นกัเรียน 
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นอกจากกิจกรรมหลกัต่าง ๆ ขา้งตน้ บริษทัและบริษทัในเครือยงัไดใ้ห้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอ่ืน ๆ         
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้ งใจของบริษัทท่ีจะเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม (Good Corporate Citizenship)        
ในการมีจิตส านึกร่วมรับผดิชอบต่อสังคม รายละเอียดดงัน้ี 
สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม  

 งานบุญชา้ง                        
 สนบัสนุนงานแสดงรูปวาดกระทรวงแถลงข่าว      
 ผา้ป่าสามคัคีวดับา้นร่วมใจห่วงใยดูแลเดก็พิการ    

สนับสนุนด้านการศึกษา 
 กิจกรรมวนัเดก็โรงเรียนประถมสมบูรณ์ม่วงสุม 
 สนบัสนุนเดก็ดอ้ยโอกาสชมศิลปะละครเวที    
 สนบัสนุนการศึกษาดูงานชุมชนตน้แบบการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนบา้นนาตน้จัน่    

สนับสนุนด้านภัยพิบัติและอุทกภัย  
 ช่วยเหลือน ้าท่วม จงัหวดัอุบลราชธานี   
 ช่วยเหลือน ้าท่วมท่ีลาวใต ้   
 สนบัสนุนผา้ห่มกนัหนาว 200 ผนื         

สนับสนุนด้านกีฬา       
 สนบัสนุนชุดกีฬากองบญัชาการปกส. แขวงไชสมบูน   
 สนบัสนุนชุดกีฬาการปกครองบา้นดอนสมัพนั แขวงไชสมบูน 

 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  

บริษทัมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กบัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นลูกคา้หลกั และมีภาคประชาชน
เป็นลูกคา้โดยออ้ม บริษทัและบริษทัในเครือจึงตระหนกัดีถึงความส าคญัในการรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนเป็นหลกั ดว้ยการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดและบริหาร
จดัการโครงการไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าไดต้ามสัญญา ส าหรับ ปี 2562 เป็นปีท่ี
โรงไฟฟ้าไซยะบุรีก่อสร้างแลว้เสร็จและเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยอ์ย่างเป็นทางการ ซ่ึงบริษทั ผ่านการทดสอบ
จ่ายไฟเขา้สู่ระบบของ กฟผ. ดว้ยมาตรฐานท่ีเขม้งวด ทั้งการทดสอบสมรรถนะการเดินเคร่ืองแยกเป็นแต่ละเคร่ือง 
(Individual Test) และทดสอบเดินเคร่ืองพร้อมกนัเป็นชุด (Joint Test) เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี
สามารถท าหน้าท่ีเป็นโรงไฟฟ้าหลกั ท่ีมีเสถียรภาพสูงสามารถรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศทั้ งใน
ช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้าสูงของแต่ละวนั (Daily Peaking) รวมถึงสามารถท าหน้าท่ี
รองรับสภาวะฉุกเฉินกรณีท่ีมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บริเวณขา้งเคียงเกิดขดัขอ้ง โดยกฟผ.ไดอ้อกหนังสือรับรอง    
ความพร้อมของโรงไฟฟ้าให้แก่บริษทัก่อนก าหนดเปิดการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : 
COD) ในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 นอกจากน้ี การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีไดด้  าเนินการก่อสร้างเสร็จตรง
เวลาอีกดว้ย และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ สืบเน่ืองจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสปป. ลาว เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562           
ท่ีผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแรงและปลอดภยั (Dam Safety) ของโครงสร้างโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษทั     
ในภาวการณ์แผน่ดินไหวไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากโครงสร้างและอุปกรณ์ทุกส่วนของทั้งเข่ือนน ้างึม 2 และโรงไฟฟ้า
พลังน ้ าไซยะบุรีไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ยงัสามารถเดินเคร่ืองผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับกฟผ. และ
รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว ตามสัญญาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามปกติ  
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ผลประเมนิการส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

BIC 

บริษทัจดัให้มีการส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ 2 คร้ังต่อปี คือในช่วงมกราคม ถึง มิถุนายน และในช่วงกรกฎาคม     
ถึง ธนัวาคม โดยประเมินลูกคา้รวม 11 ราย ในการประเมินคร้ังแรก บริษทัไดค้ะแนนเฉล่ียท่ี 95.71 จาก 100 คะแนน 
บริษัทไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากลูกค้า 2 ราย ซ่ึงตั้ งเกณฑ์ความพึงพอใจไวท่ี้ 98 คะแนนและ 100 คะแนน
ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัไดค้ะแนนท่ี 96.25 และ 97.70 ตามล าดบั ในการน้ี บริษทัไดส้อบถามความคิดเห็นของลูกคา้
เพ่ิมเติมและน ามาปรับปรุงการด าเนินงานภายใน จนเห็นพฒันาการชัดเจนในการส ารวจความพึงพอใจลูกคา้คร้ังท่ี 2 
บริษทัไดค้ะแนนเฉล่ียท่ี 98.72 หรือเพ่ิมข้ึน 3.01 คะแนน และสามารถผา่นเกณฑก์ารประเมินจากลูกคา้ทั้ง 2 ราย ซ่ึง
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินในการประเมินคร้ังแรก   

NN2 

บริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ด้วยเกณฑ์การประเมิน 4 มิติ ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ของโรงไฟฟ้า ในปี 2562 บริษทัไดค้ะแนน 90.63 จาก 100 คะแนน 
ซ่ึงมี 1 ประเด็นท่ีไดผ้ลคะแนนในระดบัปานกลาง คือ การแจง้เอกสารต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนด PPA โดยบริษทัไดน้ า
ผลท่ีไดไ้ปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ความเหมาะสมตามขอ้เสนอแนะของลูกคา้ต่อไป 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัและบริษทัในเครือไดด้ าเนินธุรกิจดว้ยการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
ทุกภาคส่วนตามท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายก าหนด อีกทั้ งเคารพกฎหมายท้องถ่ิน วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและค่านิยมต่างๆ โดยยึดมัน่ต่อหลกัการขององคก์รสากลดา้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือทุกคน ร่วมตระหนักถึงความส าคัญ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน            
ในทุกดา้นตลอดจนสังคม ชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศโดยไม่เลือกปฏิบติั ซ่ึงส าหรับในการจา้งงานนั้น 
บริษัทไม่ได้ปิดกั้นการจ้างงานบุคคลพิการและยงัจ้างงานบุคลากรอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์อีกด้วย เน่ืองจาก
เล็งเห็นถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในงานเฉพาะดา้น และยงัตอ้งการสนับสนุนการก้าวเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ (Aged society) ของประเทศไทย เพ่ือใหผู้สู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 60 ปี ยงัคงมีการจา้งงาน อน่ึง 
บริษทัมุ่งมัน่คงสนับสนุนให้พนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ าหรือพนักงาน
รายวนั ใช้สิทธิตามชอบธรรมในฐานะพลเมืองตามกฎหมาย โดยสิทธิดังกล่าวจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัในเครือเปิดช่องทางการส่ือสารเพื่อให้พนักงานเสนอแนะ และร้องทุกข์ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการท างานอยู่เสมอ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาองคก์ร ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัยงัคงไม่ไดรั้บรายงานหรือปรากฏขอ้พิพาทดา้นแรงงานหรือการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนแต่อย่างใด ไม่ว่าจะทั้ งในส่วนของขอ้พิพาทระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงาน และพนักงานกบัพนักงาน      
ในการน้ี บริษทัอยูร่ะหวา่งการเตรียมจดัท านโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) แยกออกมาเป็นการ
เฉพาะอีกดว้ย เพื่อใหมี้แนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมดา้นสิทธิมนุษยชน เพ่ิมเติมจากเน้ือหาท่ีระบุในจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานบุคคล 
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 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษทัใหค้วามส าคญักบับุคลากรเสมอมา เพราะเช่ือวา่ในการขบัเคล่ือนองคก์รให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
และเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไดใ้นอนาคต ตอ้งอาศยัการบริหารทรัพยากรบุคคลดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัในการ
จา้งงาน ไม่วา่จะเป็นเพศสภาพ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาหรือสถานะทางสังคมใด ทั้งยงัไม่ใชแ้รงงานบงัคบัและไม่ใช้
แรงงานเด็ก บริษัทจึงยึดในหลกักฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมาย พร้อมกบัมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ความสามารถและผลการปฏิบติังานของพนกังานและพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัประกอบดว้ย รวมถึงการ
จดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในระดบัท่ีแข่งขนัไดก้บับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั อาทิ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจ าปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ   และ
ท่ีส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ากนั บริษทัยงัจดัให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
รวมทั้งการจดัสันทนาการใหแ้ก่พนกังานอีกดว้ย 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัต่อการพฒันาบุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง และสนบัสนุนให้พนกังานมีโอกาสเติบโต
และกา้วหนา้ในสายงานอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยก ผา่นการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นกบัการปฏิบติังาน รวมถึงการ
อบรมอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างาน โดยในปี 2562 บริษัทยงัคงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารและพนักงานในรูปแบบดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชดัเจน เป็นธรรม และ
สามารถน าผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาศักยภาพของผู ้บริหารและพนักงานต่อไปได้อย่าง                     
มีประสิทธิภาพ ส าหรับการสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารและพนกังานน าหลกัการ Kaizen มาใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นั้น บริษทัยงัคงส่งเสริมให้เกิดข้ึนทัว่ทั้ ง
องค์กรตลอดทั้ งปี โดยในปี 2562 มีพนักงานส่งแผนงานตามหลกัการ Kaizen มามากถึงร้อยละ 99 ซ่ึงบริษทัได้
ส่งเสริมให้พนักงานน าแผนงานดงักล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรับฟัง
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการท างานจากพนกังานตลอดเวลา 

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างานเพ่ิมสูงยิ่งข้ึน  บริษทัได้
ด าเนินการปรับปรุงส านกังานใหม่ ณ ส านกังานใหญ่ ชั้น 17 และบริเวณโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจและจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนการจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบัพนกังาน
ของทั้ งบริษทัและบริษทัย่อยเป็นประจ าเช่นทุกปี และท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ บริษทัไดร้ณรงค์สร้างจิตส านึก        
ใหพ้นกังานตระหนกัถึงจรรยาบรรณ และหลกับรรษทัภิบาล โดยเนน้ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนั
พร้อมน าหลกัการความยัง่ยนื และเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชร่้วมดว้ย 

ความปลอดภัย ชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม และการฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้องกบัโรงไฟฟ้าต่าง ๆ 

 BIC 

สถิติความปลอดภยัในการท างาน สถิติจ านวนวนัสูงสุดท่ีท าไดโ้ดยปราศจากอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงานคือ 2163 วนั 
จากเป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ 2500 วนั บริษทัจึงไดป้รับปรุงแผนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและการฝึกอบรมต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม รวมไปถึงการฝึกซ้อมแผนดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ การอบรมปฐมพยาบาล การฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินกรณีสารเคมีร่ัวไหล การซอ้มแผนฉุกเฉินกรณีหมอ้น ้าระเบิด การอบรมความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบั
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ไฟฟ้า และการจดัสัปดาห์ความปลอดภยัข้ึน เพ่ือให้พนกังานมีความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน
ตลอดเวลา 

BKC 

ในปี 2562 ไม่มีรายงานการเกิดอุบติัเหตุใด ๆ    

 NN2 

ในปี 2562 เป็นปีแรกท่ีเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานกับพนักงานและผูรั้บเหมารวม 2 ราย ซ่ึงบริษทัได้ปรับปรุง       
การท างานและจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมให้เข้มข้นยิ่งข้ึน โดยมีเป้าหมาย              
ใหอุ้บติัเหตุเป็นศูนยเ์หมือนเช่นปีก่อนหนา้ 

 

 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  

ดว้ยความมุ่งมัน่สร้างสรรค์และพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าตน้แบบแห่งแม่น ้ าโขงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มสูงสุด 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ไม่เพียงเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย น าเสนอนวตักรรมการออกแบบและก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในภูมิภาค ได้แก่ ระบบทางปลาผ่านแบบผสมท่ีเป็นมิตรกับปลาและตะกอน         
แต่บริษัทยงัมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วน        
ผ่านการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า การให้บรรยายการด าเนินงานตั้ งแต่ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง      
และภายหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพลงังานสะอาด พลงังานหมุนเวยีน 
และนวตักรรมในการประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อเสถียรภาพดา้นพลงังาน
ของประเทศในอนาคต อีกทั้งไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลย ี
ดา้นพลงังานต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 2562 บริษทัมุ่งเน้นดา้นการศึกษา เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน  
รอบ ๆ โครงการต่าง ๆ ท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนสนับสนุนเป้าหมาย          
การพัฒนาท่ีย ั่งยืนแห่ งสหประชาชาติ  (UNSDG) ข้อ ท่ี  4 เร่ืองการศึกษาท่ี เท่ าเที ยม  อย่างเป็น รูปธรรม                       
ส าหรับปีงบประมาณถัดไป  นอกจากน้ี ในปี 2562 บริษัทยงัได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการการ
เปล่ียนแปลงองคก์รหรือธุรกิจโดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเป็นเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงให้
ธุ ร กิ จ มีความพ ร้อมในโลก ดิ จิทัลมาก ข้ึน  (Digital Transformation) บ ริษัท ได้น า  SAP S/4  HANA มาใช ้             
พร้อมโซลูชัน่ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และลดความซับซ้อนดา้นไอทีในองคก์ร รวมไปถึงการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานภายในองค์กร ส าหรับปรับปรุงกระบวนการท างานเดิมและเตรียมพร้อมเพื่อการ
เติบโตในอนาคต ควบคู่กบัการปรับกระบวนการท างานใหท้นัสมยั ดว้ยการใช ้Industry Framework ซ่ึงเป็นรูปแบบ
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มาตรฐานอุตสาหกรรมส าหรับกระบวนการท างานของธุรกิจ (Industry standard model for business processes) 
เพื่อให้ CKPower สามารถบรรลุเป้าหมายของการท าดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชั่นภายในเวลาและตามงบประมาณท่ี
ก าหนดไว ้จนสามารถบรรลุผลของโครงการไดด้ว้ยคุณภาพท่ีสูง และสามารถส่ือสารภายในองคก์รไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 
3. การบริหารจดัการความยัง่ยนืดา้นธรรมาภิบาลและผลการด าเนินงานในปี 2562 

การรับแจง้เร่ืองร้องเรียน 
ตามท่ีบริษทัเปิดช่องทางการร้องเรียนท่ีน่าเช่ือถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณ การกระท าผดิกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล
ในองคก์ร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนกังานและบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ผา่น 3 ช่องทาง 
ไดแ้ก่ 

1) ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัโดยตรงท่ีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ www.ckpower.co.th/th/ir  
2) ผา่นทางอีเมลถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัโดยตรงท่ี directors@ckpower.co.th หรือ

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี ir@ckpower.co.th 
3) แจง้ทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

  เลขท่ี 587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
ในปี 2562 ท่ีผา่นมา บริษทัยงัคงไม่ไดรั้บแจง้เร่ืองร้องเรียนแต่อยา่งใด  

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ าน วน ข้อ ร้ อ ง เรี ยน ท่ี
ไดรั้บ/จ านวนขอ้ร้องเรียน
ท่ีด าเนินการเสร็จส้ิน 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 
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การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
ตามท่ีบริษทัมีมาตรการลงโทษบุคลากรผูก้ระท าทุจริตคอร์รัปชันตามล าดบัขั้นตอนไวช้ัดเจน ในปี 2562 ส านัก
ตรวจสอบภายในไม่ไดรั้บแจง้เบาะแสประเดน็การทุจริตคอร์รัปชนั แต่อยา่งใด ทั้งน้ี บริษทัยงัอยูใ่นกระบวนการร่าง
นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เพ่ือเตรียมประกาศและบงัคบัใชท้ัว่ทั้งองคก์รต่อไป 
 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนเบาะแสท่ีไดรั้บ/
จ านวนเบาะแสท่ี
ด าเนินการพิจารณาเสร็จ
ส้ิน 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 
เพ่ือเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัต่อประเด็นการทุจริตคอร์รัปชนั ใน
ปี 2562 บริษทัยงัไดอ้อกประกาศแนวทางการงดรับและให้ของขวญัของบริษทัและ
บริษทัในเครือข้ึน เป็นคร้ังแรก และแจง้ไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มของบริษทัให้
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมไปถึงผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของบริษัทอีกด้วย       
ในการน้ี บริษทัยงัไดเ้ตรียมน าประกาศแนวทางการงดรับและให้ของขวญัของบริษทั
และบริษทัในเครือดงักล่าว จดัท าเป็นนโยบายขององค์กรอยา่งเป็นทางการในล าดบั
ถดัไป เพื่อแสดงเจตนารมยท่ี์ชัดเจนในการบริหารจดัการภายในองค์กรดว้ยแนวคิด 
“ความอดทนต่อการทุจริตเท่ากบัศูนย”์ ในทุกกรณี (zero tolerance) 

 
การประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ส าหรับผลการประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในปี 
2562 บริษทัไดรั้บการประเมิน “ดีเลิศ”     เป็นปีท่ีสองติดต่อกนั 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

1. การควบคุมภายใน 

บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงอย่าง
ต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีสอบทานและประเมินระบบการปฏิบติังานในส่วนงานต่างๆ ของบริษทัและบริษทั
ย่อยอย่างเป็นอิสระ ตามแผนงานตรวจสอบภายในท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเช่ือมัน่ว่า
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  โดยครอบคลุมด้านการด า เนินงาน (Operational 
Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
(Compliance Control)  

ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและประเมินระบบ
การควบคุมภายใน จากรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร โดยใชแ้บบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. ท่ีผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบดว้ย  
5 องคป์ระกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ขอ้มูล และระบบการติดตาม  คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและ
เหมาะสม มีการควบคุมดูแลการด าเนินงานให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย จากการท่ีกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน น าไปใชใ้นทางมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ รายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง เช่ือถือ
ได ้นอกจากน้ี ในปี 2562 คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดรั้บรายงานวา่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั
เก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในจากผูส้อบบญัชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในแต่อยา่งใด 

2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทัใหค้วามส าคญัในการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจใหม้ัน่คง ย ัง่ยืน และเกิดประโยชน์ต่อผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ท าหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลและทบทวนการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งติดตาม
ความเส่ียงส าคญัท่ีมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทั  

คณะท างานบริหารความเส่ียงของบริษทั และบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยผูบ้ริหารทุกสายงาน ไดแ้ก่ สายงานวางแผนธุรกิจ 
สายงานวศิวกรรม ฝ่ายเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า เป็นตน้ รับผิดชอบในการจดัท าแผนการบริหารความ
เส่ียงเป็นรายปี โดยมีการประเมินความเส่ียงทั้ง 5 ดา้น คือ 1. ดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 2. ดา้นการเงิน (Financial Risk) 
3. ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 4. ด้านกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บังคบั (Compliance Risk)  และ 5. ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม (Environment and Social  Risk) และพิจารณาปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง วเิคราะห์ผลกระทบและโอกาส
ท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้ งก าหนด Risk appetite/Risk tolerance (ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้) และตัวช้ีวดัด้านความเส่ียง 
มาตรการจดัการความเส่ียง และรายงานผลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและติดตามมาตรการจดัการ
ความเส่ียงว่ายงัเป็นปัจจุบนัและสามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ นอกจากน้ี บริษทัมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบการติดตามและสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยแยกการท างานเป็น
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อิสระกบัคณะท างานบริหารความเส่ียง รวมทั้งแต่งตั้งผูมี้ความรู้ความสามารถ ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบรรษทั 
ภิบาลและบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในรวบรวมขอ้มูล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความ
เส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือรับทราบเป็นรายไตรมาส 

3. หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในการสอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมภายใน และการก ากบัดูแล ของบริษทัอยา่งเป็นระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งตั้ ง นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การท างานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ี
มีลกัษณะเดียวกบับริษทั รวมทั้งไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง และได้รับวุฒิบัตรผูต้รวจสอบภายในวิชาชีพแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of 
Thailand) และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสม 
ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั จะตอ้ง
ผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั) 

4. หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน  

บริษทัมอบหมายให ้นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง ด ารงต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – สายงานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ 
ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัของบริษทัให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยคุณสมบติัของผูด้  ารง
ต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษทั) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการอิสระซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ดา้นบญัชี การเงิน และวิศวกรรม จ านวน 3 ท่าน โดยมี ดร.จอน วงศ์สวรรค ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และนายประเวศ อิงคดาภา เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี นายประเวศ อิงคดาภา ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมติัแต่งตั้งดร.ภทัรุตม ์ทรรทรานนท์ เขา้รับ
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทดแทนต าแหน่งเดิมท่ีวา่งลง ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยมีหวัหนา้งานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ี
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
ท่ีได้ก าหนดไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั จ านวน 4 คร้ัง และมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมจ านวน 1 คร้ัง เพ่ือปรึกษาหารืออยา่งอิสระในขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัของการจดัท างบการเงินและแลกเปล่ียน
ขอ้คิดเห็น โดยสรุปสาระส าคญัการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 ของ
บริษทั และบริษทัย่อย รวมถึงการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมี
นยัส าคญั ร่วมกบัผูส้อบบญัชี และฝ่ายบริหาร โดยผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ในรายงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 
2562 มีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมี
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางปฏิบติัของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยมีแผนกตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีสอบ
ทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอ เหมาะสม   

3. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายในโดยอนุมติัแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 2562 พิจารณาผลการปฏิบติังานตามแผนงานตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติั และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ติดตามประเด็น และขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ยเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการปฏิบติังานตรวจสอบภายในช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของบริษทั 

4. การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพนัท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท า
สัญญากบับุคคลภายนอก นอกจากน้ียงัค านึงถึงการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยในปี 2562 ไดพ้ิจารณาทบทวน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานเป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ รวมทั้ง
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พิจารณานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัได้
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และทนัเวลา 

5. การสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทาน และให้ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
เพ่ือให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัไดด้ าเนินงานดว้ยความโปร่งใส ความสมเหตุสมผล 
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและทนัเวลาท่ี
ก าหนด 

6. การพิจารณา คัดเลือก/เลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
การปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชี ในปี 2562 และความเหมาะสมของค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบติังานสอบบญัชี การให้ค  าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี การรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา จึงเห็นควรใหเ้สนอแต่งตั้ง 
นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813) หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3844) หรือนางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523) คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบ
และลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2562 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีตามรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยจะน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและขอ
อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
ใชค้วามรู้ความสามารถในปฏิบติังานอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ เป็นอิสระ ในการใหค้วามเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั และมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบัหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และการตรวจสอบภายในท่ี
มีประสิทธิผล มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
 

 

 
        (ดร. จอน วงศส์วรรค)์ 
                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน โดยมีนายณรงค ์แสงสุริยะ เป็นประธานกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล และนายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย ์เป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร
ความเส่ียง และแต่งตั้งผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงปฏิบติังานตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการ โดยก าหนดไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีการทบทวนกฎบตัร
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหเ้ป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
ไดป้ระชุมร่วมกนัจ านวน 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณาและติดตามความกา้วหน้าในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสนับสนุนการ
บริหารความเส่ียงของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง โดยสรุปสาระส าคญัการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

ด้านบรรษัทภิบาล 
1. ส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการรายงานผลการซ้ือ-ขาย/เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาสทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
จดทะเบียน 

2. สนบัสนุนการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใชพิ้จารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา 
และแผนการด าเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน  

3. สอบทานจรรยาบรรณและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และการด าเนินธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัของบริษทัและบริษทัในเครือ ยึดมัน่หลกัธรรมภิบาล รวมทั้งให้ความส าคญัต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนอยา่งย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในเร่ือง 
 การประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพ่ือส่งเสริมให้มีการจดัประชุมท่ี

ค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นตามแนวทางบรรษทัภิบาลท่ีดี โดยในปี 2562 บริษทัไดค้ะแนนประเมินเฉล่ียร้อยละ 98 โดยการ
ประเมินประจ าปี 2562 มีบริษทัจดทะเบียนเขา้ร่วมประเมิน 672 บริษทัโดยผลการประเมินคะแนนเฉล่ียร้อยละ 93.70 สูงข้ึน
จากปี 2561 ท่ีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 92.42 

 การเข้าร่วมโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยในปี 2562 บริษทัไดผ้ลการประเมินเฉล่ีย
โดยรวม ท่ีร้อยละ 92 อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” ซ่ึงสูงกวา่ปี 2561 ท่ีไดรั้บคะแนนเฉล่ียโดยรวมร้อยละ 90 อีกทั้ง บริษทัยงัไดรั้บผล
การประเมินของทุกหมวด สูงกวา่ผลการประเมินเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวม  

 การประเมินความยัง่ยืนของบริษทัจดทะเบียน (Thailand Sustainability Investment :THSI) ประจ าปี 2562 โดยบริษทัเขา้ร่วม
การประเมินเป็นปีแรก และจะน าผลคะแนนการประเมินรวมถึงขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาพฒันาและ
ปรับปรุง เพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บการคดัเลือกเป็นหน่ึงในรายช่ือหุน้ย ัง่ยนื ส าหรับปี 2563 ต่อไป 
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5. ติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎ ระเบียบ/ แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดป้ฏิบติัและ
เปิดเผยขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และสอดคลอ้งตามกฎ ระเบียบ/ แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. รายงานผลการปฏิบติังานดา้นการก ากบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ เป็นรายไตรมาส 

ด้านบริหารความเส่ียง 
1. พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการระบุความเส่ียงครอบคลุมทั้งปัจจยั

ภายในและภายนอก ท่ีอาจส่งผลกระทบกบัการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งพิจารณามาตรการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
บริษทัยอมรับได ้ 

2. ติดตาม และก ากับดูแลผลการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส โดยได้รับรายงานการบริหารความเส่ียงจากฝ่ายบริหาร 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

3. รายงานผลการปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ เป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่า บริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส 
ค านึงถึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งจดัให้มีการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงท่ี
ส าคญั ส่งเสริมให้การด าเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ตลอดจนพิจารณาปัจจยัเส่ียง
ต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัและบริษทัในเครือ ยึดมัน่หลกัธรรมภิบาล รวมทั้งให้ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
 
 

(นายณรงค ์ แสงสุริยะ) 
      ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 11 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                           หนา้ท่ี 175 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 ท่าน ประกอบไปดว้ย
กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน โดยมี ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานนท ์และนายประเสริฐ มริตตนะพร เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ
แต่งตั้งใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎบตัรและขอบเขตหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 2 คร้ัง โดยไดพ้ิจารณาเร่ือง
ส าคญัต่าง  ๆเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

1. พิจารณาการแต่งตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซ่ึงมีความ
เหมาะสมทั้งทางดา้นวยัวฒิุและคุณวฒิุ อีกทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายแทนต าแหน่งเดิมท่ีวา่งลง 

2. พิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตาม
วาระทั้ ง 4 คน ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชุดยอ่ย ตามท่ีไดด้ ารงต าแหน่งเดิมอยูก่่อนหนา้ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

3. พิจารณาก าหนดรางวลัประจ าปี 2561 และค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกบัผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการโดยรวม รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั  

4. พิจารณาก าหนดรางวลัประจ าปี 2561 และค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ส าหรับกรรมการผูจ้ดัการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู ้จัดการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทั  

5. พิจารณาการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหมี้รูปแบบและหวัขอ้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและ
สอดคลอ้งตามหลกั CG Code และหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีประกาศใชใ้นปัจจุบนั และเพ่ือประกาศใชเ้ป็นแนวทางการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบ โปร่งใส เท่ียงธรรม และเป็น
อิสระ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นส าคญั 

 
 
                       (ดร. วชิาญ อร่ามวารีกลุ) 
     ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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12.  รายการระหว่างกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2562 ภายใตห้ลกัการพิจารณา
การเขา้ท ารายการ ดงัน้ี 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัของบริษทั บริษทัยอ่ย กบั บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
มีเง่ือนไขการคา้ทั่วไปในลกัษณะเดียวกันกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 
ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
(Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั          

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

1. พิจารณาว่ารายการท่ีเกิดข้ึนเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ระหว่าง บริษทั บริษทัย่อย กบับริษทั/บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย ตามค านิยามบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2. กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ค านวณมูลค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเปรียบเทียบกบัสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษัทเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ รายการธุรกิจ
ปกติของบริษทั รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยร์ะยะสั้น รายการเก่ียวกบั
สินทรัพยห์รือบริการ และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน   

3. กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทธุรกิจปกติของบริษทัและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คณะกรรมการ
บริษทัอนุมติัหลกัการโดยก าหนดกรอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการ โดยรายการดังกล่าวตอ้งเป็น
รายการตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป คือ เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายการท่ีผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะตอ้งสรุปรายการดงักล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ  

4. กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืน จะพิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภทและอ านาจด าเนินการตามท่ี
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ซ่ึงทุกรายการตอ้งผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญัเสมือนกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก (arm’s length basis) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ทุกราย และน าเสนอรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั
หรือผูถื้อหุ้นตามลกัษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการท ารายการ
ระหวา่งกนัจะไม่สามารถอนุมติัหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้  
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นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมีการท ารายการระหว่างกนัเกิดข้ึนอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเน่ืองจากรายการ 
ในปัจจุบนั เช่น สัญญาซ่อมบ ารุง สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติและน ้ าดิบ สัญญาจา้งบริหาร เป็นตน้ โดยจะเป็นไปตาม
ลกัษณะการคา้ปกติและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นการท ารายการประเภทดงักล่าวว่ามีความจ าเป็น สมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ  
และราคาท่ีก าหนดมีความเหมาะสมเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย เพื่อมิให้มีเง่ือนไข
แตกต่างจากการท ารายการประเภทเดียวกนักบับุคคลภายนอก และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทัแลว้ 
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1. ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับริษัท/บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

บริษัท สัดส่วนถือหุ้น ประกอบธุรกจิ 

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

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานประเภทต่างๆ และให้บริการงานท่ีปรึกษาและ
บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 

บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย  
เอนเนอร์จ ีจ ากดั  (SEAN) 

ถือหุน้ร้อยละ 61.33 โดย CKP SEAN ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

บริษัท ไฟฟ้าน า้งมึ 2 จ ากดั  (NN2) ถือหุน้ร้อยละ 75 โดย SEAN 
(สดัส่วนการถือหุน้โดยออ้มของ 
CKP ใน NN2 เท่ากบัร้อยละ 46) 
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
โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่โดยใชก๊้าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิง มีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 237.5 เมกะวตัต ์( BIC1 : 
117.5 และ BIC2 : 120) และไอน ้ า 19.6 ตันต่อชั่วโมง (ส าหรับ 
BIC1)โครงการตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ าเภอ 
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท บางเขนชัย จ ากดั (BKC) ถือหุน้ร้อยละ 100 โดย CKP BKC เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยรวม 7 โครงการ มีก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า 14.7 เมกะวตัต ์ 

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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รายละเอยีดของรายการระหว่างกนัส าหรับปี 2562 

1. รายการระหวา่ง CKP และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) (CK) 

CK ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการพฒันา ลงทุน และบริหารโครงการสมัปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอยา่งครบวงจร และเป็นบริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP เน่ืองจาก CK เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย CK ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 31.901 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ CKP ทั้ งน้ี CK และ CKP  
มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์(2) นายณรงค ์แสงสุริยะ (3) นายประเสริฐ มริตตนะพร และ (4) ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การเช่าพ้ืนทีส่ านักงานบริษัทและบริการ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารวริิยะถาวร  

 ค่าเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน 
 เจา้หน้ีอ่ืน 
 ลูกหน้ีเงินประกนั 

 

 

10.82 

 0.79 

2.20 

 

 

10.36 

 0.38 

2.05 

 

 

                     7.28 

                     1.03 

                     2.05 

 

 

CKP และ BIC ไดใ้ชพ้ื้นท่ีชั้น CH, ,ชั้น 17, ชั้น 18 และ ชั้น 20 ของ

อาคารวิริยะถาวรของ CK โดยอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ีส านักงานและ

อตัราค่าสาธารณูปโภค เป็นอตัราปกติท่ี CK เรียกเก็บจากผูเ้ช่า

ทัว่ไป  

                                                           
1 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุดของบริษทั วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การเช่าพ้ืนที ่Virtual Private Server 

 ค่าเช่า 
 เจา้หน้ีอ่ืน 

 

0.60 

0.05 

 

0.60 

0.05 

 

                     0.60 

                     0.11 

 

BIC ได้เช่าพ้ืนท่ี Server 3 ชุด ชุดละ 430 GB ระยะเวลา 1 ปี 

นบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 หรือตามระยะเวลาการเช่าท่ีอาจ

ขยายออกไปเน่ืองจากการต่ออายสุัญญา โดยหากคู่สัญญาไม่มีการ

บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลบังคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ  

1 ปี โดยอตัราค่าเช่าเป็นอตัราปกติท่ี CK ให้เช่ากับลูกคา้ทั่วไป 

และพิจารณาถึงความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ 

การจ้างเหมาก่อสร้าง 

 ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 
 เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 
 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

                 896.00 

                   11.97 

 

BIC ว่าจ้างให้ CK ออกแบบด าเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต 

จัดซ้ือ จัดหามาให้ ก่อสร้าง ติดตั้ ง และด าเนินการทดสอบ

(Commission ) ส าหรับโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น 

โครงการ 2 (BIC2)  
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2. รายการระหวา่ง CKP และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั (CHK) 

CHK เป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายแห่ง สปป.ลาว ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน สปป. ลาว เน่ืองจาก CHK ถือหุ้นทั้งหมดโดย CK จึงท าให้ CHK เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งของ CK ดงันั้น 

CHK กบั CKP จึงมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั และ CHK เขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี CHK และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การว่าจ้างปรับปรุงยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กโิล

โวลต์  

 ตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 
 เจา้หน้ีค่าโครงการ 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

223.66 

- 

 

 

 

 

            1,345.94 

49.18 

 

 

 

NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ด าเนินการปรับปรุง ยกระดับ และ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงให้เป็นระดับ 500 กิโลโวลต์ 

ระยะเวลาก่อสร้างแลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดย

เป็นการปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 

เพ่ือให้สถานีไฟฟ้าย่อยนาบงสามารถรองรับโครงการไฟฟ้า

ต่างๆ ใน สปป.ลาว ท่ีมีสญัญาซ้ือขายกบั กฟผ. ได ้

การว่าจ้างซ่อมแซมถนนภายในโครงการ 12.76 -                        - NN2 ได้ว่าจ้าง CHK ให้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ถนนภายในโครงการ โดยด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ถึง

เดือนพฤษภาคม 2562 ซ่ึงราคาตามสัญญาเป็นท่ีมีเง่ือนไขทาง

การคา้ปกติ  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)  
ลกัษณะรายการ /ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล ของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค. 62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การว่าจ้างซ่อมทางระบายน า้ (Spillway) - -                    5.14 NN2 ไดว้า่จา้ง CHK ซ่อม Spillway ท่ีเกิดการช ารุด โดย CHK 

ไดด้ าเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยและส่งมอบให้กบั 

NN2 แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 
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3. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (TTW)  

 TTW ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา เน่ืองจาก TTW เป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ CKP โดย TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 24.981 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 
ของ CKP ดงันั้น TTW จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี TTW และ CKP มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ ดร. ทนง  พิทยะ นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์และดร. ภทัรุตม ์ทรรทรานน์ 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การซ้ือขายน า้ประปา 

 ค่าน ้ าประปา 
 ค่าบ าบดัน ้ าเสีย 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 

 

50.47 

3.26 

4.16 

 

45.88 

2.97 

4.47 

 

34.76 

2.42 

8.16 

 

BIC ไดท้ าสัญญาซ้ือขายน ้ าประปา (อตัราค่าน ้ าประปาตามประกาศการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และ บ าบดัน ้ าเสีย กบั TTW ส าหรับ

โครงการ BIC1 และ BIC2 ตั้งแต่ช่วงด าเนินการก่อสร้าง และเร่ิมเปิด

ด าเนินการ จนถึงปัจจุบนั รายการดงักล่าวเป็นการซ้ือขายน ้ าประปาเพ่ือ

การด าเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นรายการท่ีมีการจ่ายตามสญัญา 

การขายไฟฟ้า 

 รายไดข้ายไฟฟ้า 
 ลูกหน้ีการคา้ 
 

 

7.16 

1.16 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

โครงการไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาหรือพ้ืนดิน ของ 

BKC ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั TTW โดยรายการดงักล่าวเป็นการซ้ือ

ขายท่ีอา้งอิงกบัราคาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นเง่ือนไข

ทางการคา้ปกติ 
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4. รายการระหวา่ง CKP กบั บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหชน) (BEM) 

BEM ด าเนินธุรกิจเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นท่ี 2) และส่วนต่อขยายต่างๆ และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เน่ืองจาก BEM เป็นหน่ึงใน 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ CKP โดย BEM ถือหุน้ CKP ในสดัส่วนร้อยละ 16.171 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของ CKP ดงันั้น BEM จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี BEM 
และCKP มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

เพิม่สัดส่วนการถือหุ้นใน XPCL 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

- 

 

2,065.00 

 

                       - 

 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2561 ของ CKP ไดมี้มติอนุมติัการซ้ือหุ้นของ บริษทั ไซยะบุรี 

พาวเวอร์ จ ากัด (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 7.5 ของทุนจด

ทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,065.00 ลา้น

บาท จาก BEM ทั้ งน้ี ราคาซ้ือขายเป็นราคาท่ีผ่านการเจรจา

ต่อรองระหวา่ง CKP และ BEM และเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 

อา้งอิงไดจ้ากความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของทั้งผู ้

ซ้ือ (CKP) และผูข้าย (BEM) ท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัของทั้งสองบริษทั 
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5. รายการระหวา่ง CKP กบั บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) 

XPCL ด าเนินการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี ซ่ึงตั้งอยูใ่น สปป.ลาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 CKP เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ XPCL โดยถือหุน้ร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL 
ดงันั้น XPCL จึงถือเป็นบริษทัร่วมของ CKP ทั้งน้ี XPCL และCKP มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์(2) นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

รายได้บริหารโครงการ 

 รายไดบ้ริหารโครงการ 
 รายไดอ่ื้น 
 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัร่วม 
 รายไดค้า้งรับ 
 

 
149.10 
3.21 
14.79 
0.18 

 
119.87 
3.00 

 11.38 
0.07 

 
 

 

                    
105.01 

-                                             
10.26 

- 
                 

 
XPCL ไดท้ าสัญญาวา่จา้ง CKP ในการบริหารจดัการโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี โดย CKP จะให้การสนับสนุน XPCL 
ทั้งในดา้นบุคลากรผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญใน
การบริหารจดัการ ให้ค  าปรึกษา และสนับสนุนงานดา้นต่างๆ 
อาทิ การใหค้  าปรึกษาทางวศิวกรรม การบริหารจดัการบุคลากร 
การด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารเงิน การจดัท าบญัชี เป็น
ต้น ทั้ งน้ี การก าหนดค่าบริหารโครงการ ได้ผ่านการเจรจา
ต่อรองและพิจารณาโดยผูมี้อ  านาจอนุมติัแลว้ ซ่ึงราคาดงักล่าว
มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดเ้ทียบเคียงและ
อ้าง อิ งจากอัตราค่ าจ้า ง บุคลากร ท่ี มีประสบการ ณ์ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

รายได้จากการให้กู้ยืม 

 เงินใหกู้ย้มื 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ 
 ดอกเบ้ียรับ 
 

 
3,000.00 

54.31 
33.94 

 
- 
- 
- 

 
                          - 
                         - 
                         - 

 
CKP ได้เข้าท าสัญญาให้กู้ยืมกับ XPCL ตามรายละเอียด
เ ง่ือนไขเดิมท่ีก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน 
(Sponsors Support Agreement) โดยมีอตัราดอกเบ้ียและอตัรา
การช าระคืนเป็นอตัราเดียวกบัเงินกูย้ืมท่ีเป็นสกุลเงินบาทจาก
ธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่ XPCL ซ่ึงเป็นเง่ือนไขการให้กูย้ืมปกติ
ของธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือ ทั้งน้ี XPCL จะช าระเงินให้กูย้ืมและ
ดอกเบ้ียน้ี จากเงินสดคงเหลือภายหลังจากท่ีได้ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของธนาคารผูใ้หสิ้นเช่ือ
ของ XPCL ครบถว้นแลว้ 

 

  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 12 รายการระหวา่งกนั 
 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                 หนา้ท่ี  187 

 

6. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบั บริษทั พีที จ ากดัผูเ้ดียว (PT) 

PT ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ในสปป.ลาว กรรมการของ PT เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการ CKP 1 ราย ไดแ้ก่ นายแวน ฮวง ดาว ทั้งน้ี PT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบจาก
โครงการ NN2 (Implementation of EMP&RAP 
during Operation Phase) 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 

4.80 
3.53 

 
 
 
 

4.80 
7.95 

 
 
 
 
                      5.00 
                      3.15 

 
 
 
 
NN2 วา่จา้ง PT เพ่ือด าเนินการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม จดัเตรียม
เสบียงอาหาร ดูแลประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ NN2 ให้อพยพมายงัเมืองเฟือง รวมถึงฝึกอาชีพให้
ประชาชนตลอดอายุสัมปทาน ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามเง่ือนไข
สมัปทานกบัรัฐบาล สปป. ลาว 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและพฒันาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

NN2 – โครงการปลูกยางพาราเพ่ือฟ้ืนฟูชีวติความ

เป็นอยู่และแผนพฒันาประชาชน 

(Implementation of EMP&RAP during Operation 

Phase) (Para-Rubber) 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
- 

16.25 
 

 
 
 
 
 
 
 

13.00 
16.25 

 
 
 
 
 
  

                     
13.00 

                      3.25 
 

 

 

 

 

 

 

NN2 ว่าจ้าง PT ให้ด าเนินการฝึกอาชีพและฟ้ืนฟูชีวิตความ

เป็นอยู่ให้กบัประชาชนท่ีไดรั้บกระทบและอพยพมายงัเมือง

เฟืองเพ่ิมเติมโดยการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีซ่ึงไดรั้บการจดัสรร

จากรัฐบาลตลอดอายุสัมปทาน โดยเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

สญัญาสมัปทาน 
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7. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (RATCH) 

RATCH ประกอบธุรกิจในรูปของ Holding Company โดยมีหน้าท่ีเป็นแกนน าของกลุ่มบริษทั RATCH ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบั

เป้าหมายการพฒันาและการขยายกิจการท่ีมุ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 

CKP ดงันั้น RATCH จึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน SEAN และเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี RATCH และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั  

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การจ้างบริหารงาน 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 เจา้หน้ี 
 

 

                        - 

                        - 

 

                           - 

                           - 

  

                         3.03 

                         0.27 

 

SEAN ได้ท าสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นของ SEAN ได้ก าหนด

เง่ือนไขว่า RATCH จะส่งบุคคลากรร่วมปฎิบติังานในส่วน

การเงินของ SEAN ส าหรับโครงการน ้ างึม 2 เ น่ืองจาก 

RATCH เป็นผูมี้ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการ

บริหารจดัการโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า (ยกเลิกสญัญาเม่ือเดือน

มกราคม 2561) 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การจ้างทีป่รึกษางานปฎบิตักิารเดนิเคร่ืองและ

บ ารุงรักษาโครงการน า้งมึ 2 

 ค่าบริการปรึกษางานปฎิบติัการ

เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

 

 

 

25.00 

 

 

                   25.00 

 

 

                       25.00 

 

 

NN2 ซ่ึง เป็นบริษัทย่อยของ SEAN ได้ท าสัญญาบริการ

ปรึกษางานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 

น ้ างึม 2 กบั RATCH โดยก าหนดให้ RATCH เป็นท่ีปรึกษา

เก่ียวกบัการพฒันาโครงการ งานเก่ียวกบัเอกสารของสัญญา

แนะน าดา้นเทคนิคและการก่อสร้าง การจดัซ้ืออะไหล่และ

อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจโดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือ

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหมดอาย ุหรืออตัราผลตอบแทนมีค่าไม่

นอ้ยกวา่ท่ีตกลงกนัในสญัญา แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 

ทั้งน้ี การก าหนดค่าตอบแทนของสัญญาดงักล่าวไดผ้่านการ

เจรจาต่อรองและพิจารณาโดยผูมี้อ  านาจอนุมติัแลว้ ซ่ึงราคา

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เน่ืองจากได้

เ ที ยบ เ คี ย งและอ้า ง อิ ง จากอัตร าค่ า จ้า ง บุคลากร ท่ี มี

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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8. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย  กบั บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (GPSC) และ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) 

GPSC เป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ธุรกิจหลกั คือ การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้ า และน ้ าส าหรับอุตสาหกรรมให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เน่ืองจาก GPSC ถือหุ้น BIC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ BIC ดงันั้น GPSC จึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ BIC และเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของ CKP ทั้งน้ี GPSC 
และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

ปตท. ประกอบกิจการปิโตรเลียมและด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม เน่ืองจาก 
ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 22.582 ของทุนจดทะเบียนของ GPSC ปตท. จึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ GPSC และเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี ปตท. และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การซ้ือก๊าซธรรมชาตกิบั ปตท.  

 ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 

3,334.15 

262.60 

 

3,163.16 

302.01 

 

2,163.19 

470.25 

 

BIC ท าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. จ านวน 2 สัญญา (ส าหรับ BIC1 

และ BIC2) โดยสัญญาดงักล่าวเป็นรูปแบบสัญญามาตรฐานส าหรับการขาย

ก๊าซธรรมชาติแก่โครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทุกโครงการ โดยมี

อายุสัญญา 25 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการคา้ โดยสัญญา

ระบุใหซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 85 ของปริมาณรวมทั้งปี

ค านวณจากสูตรท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงราคาตามสัญญาเป็นราคาท่ีมีเง่ือนไข

ทางการคา้ปกติท่ี ปตท. ขายใหก้บัโครงการอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนัทุกราย 

                                                           
2 ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 จาก www.set.or.th 
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9. รายการระหวา่ง CKP และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จ ากดั (BLDC)  

BLDC ประกอบธุรกิจบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขายพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และให้บริการสาธารณูปโภคบางส่วนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 4 ถนนอุดม-สรยุทธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขท่ี 308) แยกจากถนนสายเอเซีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ต  าบลคลองจิก และหมู่ท่ี 16  
ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เน่ืองจาก BLDC และ CKP มีกรรมการร่วมกนั 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายปลิว ตรีวศิวเวทย ์และ (2) ดร. สุภามาส ตรีวศิวเวทย ์ดงันั้น 
BLDC จึงเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การเช่าพื้นทีใ่นนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือวางท่อ

ก๊าซ  

 ค่าเช่าท่ีดิน 
 

 

 

0.22 

 

 

0.22 

 

 

                      0.22 

 

 

BIC ไดเ้ช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือใชป้ระโยชน์ ในดา้นต่างๆ โดย

มี วตัถุประสงคใ์นการก่อสร้าง ขยาย ใชง้าน การบริการรักษา

และซ่อมบ ารุงระบบท่อ (แนวท่อก๊าซธรรมชาติ) ซ่ึงเป็น

วตัถุดิบหลกัของ BIC โดยเป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่า

พ้ืนท่ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การเช่าพื้นทีใ่นนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือวางท่อ 

ไอน า้ และปักเสาไฟฟ้า  

 ค่าเช่าท่ีดิน 
 

 

 

1.32 

 

 

1.32 

 

 

                      1.24 

 

 

BIC ได้เช่าท่ีดินจาก BLDC เพื่อใช้ประโยชน์ในการปักเสา

ไฟฟ้า 22 กิโลโวลต ์และวางท่อไอน ้ า เพื่อขายไฟฟ้า และไอน ้ า

ให้ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ี

เป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ใน

ลกัษณะเดียวกนัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั 

การเช่าพื้นทีใ่นนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นพื้นที่

ส านักงานและบ้านพกัพนักงาน 

 ค่าเช่าท่ีดิน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

                      5.44 

                            

 

 

BIC ท าสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือวตัถุประสงค์ในการปลูกสร้าง

ส านักงานและเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว ในช่วงเวลา

ก่อสร้างโครงการ BIC2 ระยะเวลา 32 เดือน ตั้ งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยปัจจุบนัด าเนินการ

ก่อสร้างเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยและไดท้ าการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง

และคืนพ้ืนท่ีดงักล่าวใหก้บั BLDC  แลว้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การเช่าพื้นทีเ่พ่ือวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดนิ 115 

กโิลโวลต์  

 ค่าเช่าท่ีดิน 
 

 

 

0.90 

 

 

0.90 

 

 

                      0.60 

 

 

BIC ไดเ้ช่าท่ีดินจาก BLDC เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ

วางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 กิโลโวลต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้

ลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีเป็น

ราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ใน

ลกัษณะเดียวกนัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั 

บันทกึข้อตกลงใช้พื้นทีต่ดิตั้งสถานีตรวจวดั

คุณภาพอากาศ (AQMs)  

 ค่าเช่าท่ีดิน 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 

 

 

0.03 

0.01 

 

 

0.03 

- 

 

 

                      0.03 

                      0.02 

 

 

BIC ได้เช่าท่ีดินจาก BLDC เพ่ือวตัถุประสงค์ในการติดตั้งสถานี

ตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบอตัโนมติั (AQMs) โดยราคาค่าเช่าท่ีดิน

เป็นราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียงกนั 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

บันทกึข้อตกลงให้ใช้พืน้ทีเ่พ่ือวางระบบ
สายไฟฟ้า 22 กโิลโวลต์  

 ค่าเช่าท่ีดิน 
 

 

 

2.22 

 

 

2.22 

 

 

                      1.30 

 
 
 

BIC ไดเ้ช่าท่ีดินจาก BLDC เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ
วางสายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ เพ่ือขายไฟฟ้าให้ลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน โดยราคาค่าเช่าท่ีเป็นราคาท่ี BLDC 
เรียกเก็บจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ในลกัษณะเดียวกนัใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั 

ค่าจ้างบริการ 

 ค่าใชจ่้ายการบริการ 
 เจา้หน้ีอ่ืน 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

0.72 

0.06 

 
BIC จดัหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์เขา้ด าเนินงานชัว่คราวใน
ระหวา่งการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสม โดยค่าจา้งอา้งอิงตาม
อตัราเฉล่ียของค่าจา้งบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัและปฏิบติัหนา้ท่ี
ในต าแหน่งดงักล่าว 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

ค่าบ ารุงรักษาส่ิงอ านวยความสะดวก และ
ค่าบริการสาธารณูปโภค 

 ค่าใชจ่้ายการบริการ 
 เจา้หน้ีอ่ืน 
 

 

 

0.70 

0.06 

 

 

0.70 

0.06 

 

 

                      0.06 

                      0.06 

 
 

 

BIC ว่าจ้าง BLDC ให้ด าเนินงานบ ารุงรักษา จัดหาส่ิงอ านวย
ความสะดวก และให้บริการเก่ียวกบัสาธารณูปโภคต่างๆ โดย
อัตรา เ รี ยก เ ก็บดังก ล่ าว เ ป็นไปตามประกาศการ นิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย BLDC จะเรียกเก็บ
ค่ าบ ริการในอัตราดังกล่าวจากผู ้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอินทุกราย 

บันทกึข้อตกลงเพ่ือช าระค่าก่อสร้างเข่ือน

ป้องกนัน า้ท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 

 ค่าบริการ 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 

 

 

0.85 

0.08 

 

 

0.64 

0.08 

 

 

                          - 

                          - 

 

 

BIC ไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือช าระค่าก่อสร้างเข่ือนป้องกนั

น ้ า ท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  โดยสัญญามี

ระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2571 

โดยค่าบริการอา้งอิงราคาท่ี BLDC เรียกเก็บจากลูกคา้ภายใน

นิคมอุตสาหกรรมของ BLDC 
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10. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบั รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (GOL) 

GOL เป็นผูใ้ห้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 แก่ SEAN (ซ่ึงต่อมาไดโ้อนสัญญาสัมปทานให้แก่ NN2) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วนัเดินเคร่ืองไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดย NN2  
มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าตอบแทนสมัปทานและภาษีใหก้บั GOL ตามระยะเวลาและอตัราท่ีก าหนดในสญัญาสมัปทาน ซ่ึง NN2 ไดเ้ร่ิมจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวใหก้บั GOL แลว้ นบัตั้งแต่
วนัเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้ (26 มีนาคม 2554) โดย GOL เป็นผูถื้อหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ซ่ึง EdL ถือหุ้นใน บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) ในสัดส่วน 
ร้อยละ 75 และ EDL-Gen ถือหุน้ NN2 ในสดัส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซ่ึง NN2 เป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทัยอ่ยของ CKP ดงันั้น GOL จึงเขา้ข่าย
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั CKP ทั้งน้ี GOL และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

การจ่ายค่าตอบแทนสัมปทาน (Royalty Fee)  

 ค่าตอบแทนสมัปทาน 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 

104.85 

41.23 

 

133.11 

88.10 

 

113.34 

63.70 

 

SEAN และ NN2 ต้องจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราท่ี GOL ก าหนด

ใหแ้ก่ GOL ซ่ึงการเขา้ท าสัมปทานดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการ

ท าสัญญากบัภาครัฐของ สปป.ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนดราคา

ท่ีชดัเจน และผ่านการพิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการโดยผูมี้อ  านาจอนุมติัของ 

SEAN แลว้  
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

ค่าภาษ ี

 ค่าภาษี 
 ค่าภาษีคา้งจ่าย 

 

11.90 

(1.34) 

 

  44.29 

   10.06 

 

    16.22 

    2.46 

 

NN2 มีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีให้กบั GOL ตามเง่ือนไขแห่งสัญญาสัมปทานจาก

วนัเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าช่วงตน้ (วนัท่ี 26 มีนาคม 2554) จนถึงวนัส้ินสุด

อายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 โดย NN2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดเ้ป็นเวลา 5 ปีแรก นบัแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าในช่วงตน้ โดย NN2 

เร่ิมเสียภาษีใหแ้ก่ GOL ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2559  
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11.  รายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบั รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) 

EdL เป็นรัฐวสิาหกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต จดัใหไ้ดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใน สปป.ลาว พร้อมทั้ง
น าเขา้และส่งออกพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ี EdL ยงัท าหนา้ท่ีพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าของสปป.ลาว ดว้ย เน่ืองจาก EdL เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
EDL-Gen โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน EDL-Gen และ EDL-Gen เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ NN2 โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ SEAN และ SEAN 
เป็นบริษทัยอ่ยของ CKP ทั้งน้ี EdL และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การบริการด้านปฏิบัตกิารบ ารุงรักษาสถานี
ไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า  

 ค่าบริการภายใตส้ญัญาด าเนินการ
ใหบ้ริการดา้นปฏิบติัการและบ ารุงรักษา
สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงและระบบสายส่ง
ไฟฟ้า 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 

11.80 
 
 
 

4.30 
 

 
 

18.86 
 
 
 

1.58 

 
 

                 19.52 
 
 
 

                   1.57 

 
 
NN2 ว่าจ้าง EdL ในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการและ
บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้าจาก
โครงการไปยงัจุดส่งมอบไฟฟ้า ได้แก่ สายส่งไฟฟ้า 230 กิโล
โวลต์จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยบ้านนาบง และสายส่ง
ไฟฟ้า 500 กิโลโวลตจ์ากสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงมายงัจุดขายไฟฟ้า
ก่ึงกลางแม่น ้ าโขง โดย EdL เป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบสายส่ง
ไฟฟ้าของ สปป.ลาว อีกทั้ งการเข้าท าสัญญาดังกล่าวกับ
หน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ซ่ึงมีระเบียบวิธีปฏิบติัในการ
ก าหนดราคาท่ีชัดเจน และผ่านการพิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการ
โดยผูมี้อ านาจอนุมติัของ NN2 แลว้ 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด 

31 ธ.ค.60 

การส่งพนักงานจาก EdL ปฏิบัตงิานให้แก่ NN2  

 ค่าใชจ่้ายการบริหาร 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 

1.14 

0.10 

 

1.14 

0.10 

 

                      1.49 

                      0.09 

 

EdL ผู ้ถื อ หุ้นรายใหญ่ของ  EDL-Gen จัด ส่งพนักงานเข้า

ปฏิบัติงานให้แก่NN2 จ านวน 1 รายในต าแหน่งผู ้อ  านวยการ 

(General Manager – General Affair) ท าหน้าท่ีดูแลงานระบบส่ง

ของสถานีไฟฟ้านาบง โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

โดย NN2 จะจ่ายค่าบริการประจ าเดือนให้กบั EdL ตามท่ี EdL และ 

NN2 ก าหนดร่วมกนั  
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12. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 

EGAT เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ RATCH โดยถือหุน้ร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ RATCH และ RATCH ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของ SEAN และ SEAN เป็นบริษทั

ยอ่ยของ CKP ดงันั้น EGAT จึงถือเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั CKP ทั้งน้ี EGAT และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง NN2 กบั EGAT 

 รายไดค้่าขายไฟฟ้า 

 ค่าน าเขา้ไฟฟ้า (Import Energy)  

 ลูกหน้ีการคา้ 

 รายไดอ่ื้น 

 ลูกหน้ีอ่ืน 

 หน้ีสินระยะยาวอ่ืน 

 
3,048.03 

 

17.01 

416.60 

0.09 

0.15 

289.60 

  
3,949.29 

 

12.46 

 461.68 

0.01 

0.16 

270.75 

 
3,318.34 

 

13.38 

 416.90 

0.10 

0.13 

   182.57 

 
NN2 ขายไฟฟ้าให้กบั EGAT ท่ีราคาและปริมาณท่ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement :PPA) ระหว่าง NN2 กับ EGAT โดย PPA มีอายุ  

25 ปีนบัจาก COD 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

ค่างานจ้างเหมาภายใต้สัญญาบริการปฏบิัตกิาร

และบ ารุงรักษา (OMA)3 ของโครงการน า้งมึ 2 

 ค่าจา้งงานภายใตส้ญัญา 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 

109.61 

9.13 

 

 

106.87 

8.87 

 

 

                 105.72 

                     8.61 

 

 
NN2 ว่าจ้าง  EGAT ในการด า เ นินงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติัการและบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 สญัญา ซ่ึง

การเขา้ท าสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบติัในการ

ก าหนดราคาของ EGAT ท่ีชดัเจน 

 

ค่างานจ้างเหมาภายใต้สัญญาการซ่อม
บ ารุงรักษาใหญ่ (MMA)4 ของโครงการน า้งมึ 2 

 ค่าจา้งงานเหมาภายใตส้ญัญา MMA 

 เจา้หน้ีการคา้ 

 

 
 

21.37 
3.56 

 

 
 

52.54 
4.38 

 

 
 
                   51.01 
                     4.25 

 
 
NN2 ว่าจ้าง  EGAT ในการด า เ นินงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ปฏิบติัการและบ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน ้ างึม 2 สญัญา ซ่ึง
การเขา้ท าสัญญามีความเหมาะสม ราคาค่าจ้างงานเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบติัในการ
ก าหนดราคาของ EGAT ท่ีชดัเจน 

                                                           
3 OMA: Subcontract Agreement on Operation and Maintenance 
4 MMA: Subcontract Agreement on Major Maintenance Services 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

ค่างานซ่อมบ ารุงอ่ืน 
 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรัษา 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 

 
0.59 

- 
 

 
1.64 
0.36 

 

 
                     2.11 
                      1.64 

 
NN2 วา่จา้ง EGAT ในการด าเนินการงานซ่อมบ ารุงรักษาอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากสัญญา OMA และ MMA ซ่ึงค่าจ้างดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบวิธี
ปฏิบติัในการก าหนดราคาของ EGAT ท่ีชดัเจน 

ค่างานซ่อมแซมอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบังาน Partial 
Overhaul 

 ค่างาน 
 เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
- 
- 

 
 

1.95 
1.95 

 
 
                          - 
                          - 

 
 
NN2 ว่าจ้าง EGAT ในการด าเนินงาน Partial Overhaul เพ่ิมปี 
2561ซ่ึงค่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีได้จากการเจรจา
ต่อรองและระเบียบวิธีปฏิบติัในการก าหนดราคาของ EGAT ท่ี
ชดัเจน 

ค่าใช้จ่ายงานส่ือสารภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 ค่างาน 

 
- 

 
0.75 

 
                      0.67 

 
NN2 ท าสัญญากับ EGAT เพื่อใช้บริการโทรศัพท์สายตรง
ส าหรับการส่ือสารของเจา้หนา้ท่ี EGAT โดย NN2 จะพิจารณา
ความจ าเป็นเพ่ือต่ออายสุญัญาคราวละ 1 ปี 
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รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

ค่างานจ้างเหมางานบริการปฏบิัตกิารและ
บ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 กโิล
โวลต์ 

 ค่าด าเนินการ 
 เจา้หน้ีการคา้ 
 เจา้หน้ีอ่ืน 
 

 
 
 
- 

3.49 
- 

 
 

 
15.28 

- 
2.16 

 
 
 
                          - 
                          - 
                          - 

 
 
 
NN2 วา่จา้ง EGAT ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง ซ่ึงราคาค่าจา้ง
งานเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดจ้ากการเจรจาต่อรองและระเบียบ
วธีิปฏิบติัในการก าหนดราคาของ EGAT ท่ีชดัเจน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ท่ี 12 รายการระหวา่งกนั 
 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                 หนา้ท่ี  205 

 

13. รายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบั บริษทั น ้ าเทิน 1 พาวเวอร์ จ ากดั (NT1) 

NT1 มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็น EdL โดย EdL ถือหุ้นใน NT1 ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของ NT1 และ EdL เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ EDL-Gen โดย EdL ถือหุ้นใน EDL-Gen ร้อยละ 75

และ EDL-Gen ถือหุน้ใน NN2 ร้อยละ 25 ดงันั้น NT1 และ NN2 จึงมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั ทั้งน้ี NT1 และ CKP ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

รายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ลกัษณะรายการ / ความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลของรายการ 
รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.62 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.61 

รอบบญัชีส้ินสุด  

31 ธ.ค.60 

ค่างานปรับปรุงสถานไีฟฟ้าย่อยนาบง 

 ลูกหน้ี 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

             4.09 

 

NN2 ท าบนัทึกขอ้ตกลงกบั NT1 เพ่ือร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายงานเพ่ิมเติม

ในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบส่ง 500 กิโลโวลต ์ระหวา่ง

โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ าเทิน 1 (โครงการน ้ าเทิน 1) กบัสถานีไฟฟ้ายอ่ยนา

บง เพ่ือรองรับการส่งไฟฟ้าจากโครงการน ้ าเทิน 1 โดย NN2 และ NT1 ตก

ลงรับผิดชอบร่วมกนัรายละคร่ึง ทั้งน้ี สญัญาดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล

ในการท ารายการ เน่ืองจากเป็นการแบ่งส่วนความรับผดิชอบระหวา่ง NN2 

ท่ีเป็นเจา้ของสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง กบั NT1 โครงการท่ีตอ้งส่งไฟฟ้าผา่น

สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

13.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบญัชีงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5813 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และน าเสนอเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ
เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ทั้งน้ีงบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบการเงินท่ีน าเสนอประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยแสดงเปรียบเทียบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,197,480,517 3.6 2,586,577,697 4.1 4,214,184,164 6.6 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้น 351,281,753 0.6 507,165,600 0.8 - - 

เงินลงทุนชัว่คราว 2,266,936,735 3.7 1,647,791,836 2.6 694,854,506 1.1 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,161,854,893 1.9 1,313,450,266 2.1 1,292,196,206 2.0 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
87,265,115 

 
0.1 

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ 47,335,915 0.1 61,817,692 0.1 61,473,814 0.1 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 137,098,980 0.2 65,395,684 0.1 7,645,773 0.0 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 132,001,211 0.2 90,451,581 0.1 248,616,077 0.4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,293,990,004 10.4 6,272,650,356 10.0 6,606,235,655 10.3 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาว 980,592,511 1.6 1,034,530,094 1.7 459,335,947 0.7 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมและดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 3,054,308,219 4.8 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 

– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 
 ช าระภายในหน่ึงปี 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3,772,521,935 

 
 

5.9 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 291,345,757 0.5 319,665,842 0.5 343,735,530 0.5 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,835,861,960 13.0 11,154,499,380 17.8 11,971,263,062 18.6 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 
4,524,840,786 

 
7.5 

 
4,282,493,769 

 
6.9 

 
4,387,131,688 

 
6.8 

สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
– ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 ของบริษทัยอ่ย 

 
 

5,763,154,779 

 
 

9.5 

 
 

5,484,217,972 

 
 

8.8 

 
 

4,858,296,229 

 
 

7.6 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 2,462,947,873 4.1 3,075,480,261 4.9 105,057,547 0.2 

สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ญัญาสมัปทาน 22,167,289,937 36.7 21,096,265,056 33.8 19,108,398,692 29.8 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,870,653,617 16.3 9,483,396,592 15.2 9,246,964,400 14.4 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 93,669,576 0.2 93,684,692 0.1 83,720,684 0.1 
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รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,631,601 0.0 113,859 0.0 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 174,622,603 0.3 206,104,304 0.3 193,960,183 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 54,167,611,000 89.6 56,230,451,821 90.0 57,584,694,116 89.7 

รวมสินทรัพย์ 60,461,601,004 100.0 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771 100.0 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,064,974,172 1.8 875,620,455 1.4 690,088,222 1.1 
หน้ีสินตามสญัญาการเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี 
 

411,266 
 

0.0 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
1,540,885,347 

 
2.5 

 
1,519,657,611 

 
2.4 

 
522,494,325 

 
0.8 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 2,100,000,000 3.3 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,472,220 0.0 10,325,541 0.0 170,779 0.0 
เงินประกนัผลงาน 704,080 0.0 1,478,077 0.0 1,647,613 0.0 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 59,917,988 0.1 80,632,479 0.1 79,350,431 0.1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,669,365,073 4.4 2,487,714,163 4.0 3,393,751,370 5.3 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

16,943,411,140 
 

28.0 
 

12,732,914,091 
 

20.4 
 

6,178,407,594  
 

9.6 
หุ้นกู ้– สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,943,050,247 16.4 15,428,902,210  24.7 18,709,860,714  29.1 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 21,265,771 0.0 7,937,056  0.0 -  - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 43,419,168 0.1 52,883,302  0.1 64,538,746  0.1 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการร้ือถอน - - -  - 8,064,827  0.0 
หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,569,933 0.3 270,752,440  0.4 289,602,186  0.5 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 27,133,716,259 44.9 28,493,389,099  45.6 25,250,474,067  39.3 

รวมหนีสิ้น 29,803,081,332 49.3 30,981,103,262  49.6 28,644,225,437  44.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 15.3 9,240,000,000 14.8 9,240,000,000 14.4 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 7,370,000,000  12.2 7,370,000,000 11.8 8,129,382,039  12.7 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 9,522,332,101  15.7 9,522,332,101 15.2 13,319,242,296  20.7 
ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฏหมาย 95,440,063  0.2 107,480,923 0.2 135,968,184  0.2 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 679,772,386  1.1 1,101,156,516 1.8 1,635,211,021  2.5 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 80,868,226  0.1 232,457,595 0.4 328,879,305  0.5 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 17,748,412,776  29.4 18,333,427,135 29.3 23,548,682,845  36.7 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 12,910,106,896 21.4 13,188,571,780 21.1 11,998,021,489  18.7 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,658,519,672  50.7 31,521,998,915 50.4 35,546,704,334  55.4 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,461,601,004  100.0 62,503,102,177 100.0 64,190,929,771  100.0 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 6,672,494,872  96.3 8,852,227,341  97.1 8,127,561,349  91.9 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือ

ไฟฟ้า 
 

101,215,680  
 

1.5 
 

97,696,320  
 

1.1 
 

95,427,840  
 

1.1 
รายไดค้่าบริหารโครงการ 105,011,627  1.5 119,872,867  1.3 153,896,815  1.7 
รายไดอ่ื้น       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน –  - 1,662,393  0.0 2,296,842  0.0 
ดอกเบ้ียรับ 13,630,796  0.2 19,220,526  0.2 413,532,653  4.7 
อ่ืนๆ 37,526,481  0.5 25,783,622  0.3 49,788,981  0.6 

รายได้รวม 6,929,879,456  100.0 9,116,463,069  100.0 8,842,504,480  100.0 

ตน้ทุนขาย       
ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ า 4,219,007,690 60.9 5,538,925,319 60.8 5,964,821,158 67.5 
ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดั

จ าหน่าย 
 

521,283,824 
 

7.5 
 

521,283,824 
 

5.7 
 

521,283,824 
 

5.9 
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 69,522,744 1.0 88,435,523 1.0 90,772,698 1.0 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 414,208,768 6.0 465,145,790 5.1 442,336,300 5.0 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 119,339,023 1.7 - - - - 
ค่าใช้จ่ายรวม 5,343,362,049 77.1 6,613,790,456 72.5 7,019,213,980 79.4 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงุทนใน

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 
 

1,586,517,407  

 
 

22.9 

 
 

2,502,672,613  

 
 

27.5 

 
 

1,823,290,500  

 
 

20.6 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 31,111,340  0.4 40,320,085  0.4 40,869,688  0.5 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (25,929,516) (0.4) (33,650,551) (0.4) 392,234,624  4.4 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,591,699,231  23.0 2,509,342,147  27.5 2,256,394,812  25.5 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,267,857,721 18.3 1,100,426,415 12.1 1,161,294,032 13.1 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16,329,610 0.2 44,859,885 0.5 12,277,780 0.1 
ก าไรส าหรับงวด 307,511,900 4.4 1,364,055,847 15.0 1,082,823,000 12.2 
 

  



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ท่ี 13 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  หนา้ 210 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง       

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขาย 

 
16,861,597  

 
0.2 

 
3,774,412  

 
0.0 

 
(19,185,248) 

 
(0.2) 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสด 

 
469,520,084  

 
6.8 

 
164,814,963  

 
1.8 

 
9,063,166  

 
0.1 

(หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (20,420,724) (0.3) (2,517,743) (0.0) (113,859) (0.0) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 94,462,955  1.4 77,633,970  0.9 (36,579,484) (0.4) 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
ในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงนิได้ 

 
560,423,912  

 
8.1 

 
243,705,602  

 
2.7 

 
(46,815,425) 

 
(0.5) 

       

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง       

(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
(11,288,631) 

 
(0.2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 339,047  0.0 - - - - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง 

 
(10,949,584) 

 
(0.2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 549,474,328  7.9 243,705,602 2.7 (46,815,425) (0.5) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 856,986,228  12.4 1,607,761,449 17.6 1,036,007,575 11.7 

การแบ่งปันก าไร       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 158,773,091  2.3 599,068,450  6.6 768,901,766  8.7 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 
 

148,738,809  
 

2.1 
 

764,987,397  
 

8.4 
 

313,921,234  
 

3.6 
 307,511,900  4.4 1,364,055,847  15.0 1,082,823,000  12.2 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 446,876,435  6.4 750,657,819  8.2 716,830,284  8.1 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 
 

410,109,793  
 

5.9 
 

857,103,630  
 

9.4 
 

319,177,291  
 

3.6 
 856,986,228  12.4 1,607,761,449  17.6 1,036,007,575  11.7 
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 งบกระแสเงินสด 

รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 323,841,510 1,408,915,732 1,095,100,780  

รายการปรับกระทบยอดก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,438,033,658 1,553,597,442 1,517,820,856 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (31,111,340) (40,320,085) (40,869,688) 

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25,929,516  33,650,551  (392,234,624) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้าภายใตส้ญัญา

สมัปทาน 
 

- 
 

7,373,958  
 

- 
ขาดทุนจากการจ าหน่าย / ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 88,877  2,169,955  3,846,903  

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 34,088,829  15,494,079  (1,375,155) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายใน 

การออกหุ้นกู ้
8,628,574  11,399,205  32,277,979  

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521,283,824  521,283,824  521,283,824  

ดอกเบ้ียรับ -  -  (385,752,226) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,320,863,270  1,078,735,111  871,694,329  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,309,719  11,471,934  14,330,378  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น
ด าเนินงาน 

 
3,650,956,437  

 
4,603,771,706  

 
3,236,123,356  

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (441,428,611) (153,098,940) 22,563,719  

อะไหล่และวสัดุคงเหลือ (13,209,091) (14,481,777) (358,040) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (32,827,239) 200,381,279  169,770,898  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (958,276) (39,658,908) 3,966,915  

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 391,643,187  (162,711,662) (58,967,752) 

เงินประกนัผลงาน (102,412) 773,997  169,536  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,435,132  20,714,491  (1,282,048) 

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -  (2,007,800) (2,674,934) 

หน้ีสินระยะยาวอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  73,116,718  -  

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,577,509,127  4,526,799,104  3,369,311,650  

จ่ายดอกเบ้ีย (179,301,076) (205,570,007) (219,488,422) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (19,613,026) (38,104,298) (25,245,114) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,378,595,025  4,283,124,799  3,124,578,114  
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รายการ 
งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะสั้นลดลง (เพ่ิมข้ึน) (141,063,022) (157,372,583) 507,165,600  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัระยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (208,500,213) (57,634,169) 575,194,147  

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 1,945,639,275  622,919,311  933,752,082  

ลูกหน้ีสญัญาเช่าการเงินและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง - -  432,000,000  

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน - -  (3,000,000,000) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - (681,464,240) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (1,668,049,200) (3,274,654,000) (481,474,125) 
ตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึน (2,401,184,168) (469,094,275) (171,427,302) 
สินทรัพยโ์ครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าภายใตส้ญัญาสมัปทานเพ่ิมข้ึน -  (10,287,774) -  
อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (88,566,845) (103,505,350) (74,634,544) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 36,299  1,916,982  6,140,636  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (56,417,638) (44,904,792) (969,900) 
เงินปันผลรับจากบริษทักิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12,000,000  12,000,000  16,800,000  
จ่ายดอกเบ้ียส่วนท่ีบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการระหวา่ง

ก่อสร้าง (157,978,745) (150,877,917) (4,122,915) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,764,084,257) (3,631,494,567) (1,943,040,561) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 347,137,500  (1,625) -  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,052,387,783) (4,164,644,863) (7,812,120,374) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 6,000,000,000  9,500,000,000  6,000,000,000  
ช าระคืนหุ้นกูย้มืระยะยาว -  (4,000,000,000) (600,000,000) 
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการเงินกู ้ (2,815,796) (206,443) -  
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้ (55,033,213) (31,172,527) (39,460,111) 
จ่ายดอกเบ้ีย (870,586,655) (814,595,901) (772,740,877) 
เงินปันผลจ่าย (442,200,000) (165,643,460) (206,360,000) 
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย (609,532,249) (578,637,121) (679,770,150) 
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั -  -  4,556,292,234  

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (685,418,196) (254,901,940) 445,840,722  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (11,197,237) (7,631,112) 228,192  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (82,104,665) 389,097,180  1,627,606,467  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,279,585,182  2,197,480,517  2,586,577,697  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 2,197,480,517  2,586,577,697  4,214,184,164  
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 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 30.6 32.5 25.6 
อตัราก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (%) 51.2 50.3 48.6 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 2.3 6.6 8.7 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.022 0.081  0.100  
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) 0.97 0.98 0.81 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (เท่า) 0.74 0.76 0.62 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 0. 9 3.3 3.7 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 0.3 1.0 1.2 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะ 
ท่ีเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  
และมีความรู้ความสามารถ  ท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูล 
อย่างเพียงพอเหมาะสม รวมทั้ งการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ผลประโยชน ์
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพย ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ งบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใชน้โยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงั รอบคอบ และใช้ประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทั้ ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ 
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ โดยงบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน  
และผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นจริงและโปร่งใส เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 
 
 
 
 
 

            ดร. ทนง พิทยะ  นายธนวฒัน์ ตรีวศิวเวทย ์
           ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
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14.     การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ปัจจุบนับริษทัถือหุ้นใน 6 บริษทั ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน 3 
ประเภท ไดแ้ก่ (1) โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า คือ โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ างึม 2 (“NN2”) ด าเนินการโดย บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
จ  ากดั (“SEAN”) และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี (“Xayaburi HPP”) ด าเนินการโดยบริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”)    
(2) โครงการไฟฟ้าระบบพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration) คือ โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ โครงการท่ี 1 และ 2 
(“BIC1” และ “BIC2”) ด าเนินการโดย บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั (“BIC”) และ (3) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
จ านวน 9 โครงการ ด าเนินการโดยบริษทั บางเขนชัย จ ากัด (“BKC”) บริษทั เชียงราย โซลาร์ จ ากัด (“CRS”) และ บริษัท 
นครราชสีมา โซลาร์ จ ากดั (“NRS”) 
 

 

 
หมายเหต:ุ ข้อมูลก าลงัการผลิตติดตั้ง 
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2. เหตุการณ์ส าคญัในรอบปี 2562 
2.1 การขายหุ้นกู้คร้ังที ่1/2562 ของบริษทั ไฟฟ้าน ้างมึ 2 จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ  ากดั (“NN2”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุ้น
กูค้ร้ังท่ี 1/2562 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จ  านวนรวม 6,000 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 

 หุ้นกูอ้าย ุ3 ปี ประเภททยอยช าระคืนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.18 ต่อปี จ านวน 3,200 ลา้นบาท 
 หุ้นกูอ้าย ุ4 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.44 ต่อปี จ านวน 800 ลา้นบาท 
 หุ้นกูอ้ายุ 8 ปี ประเภททยอยช าระคืนเงินตน้ และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 3.88 ต่อปี จ านวน 2,000 ลา้นบาท 
โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั (“ทริสเรทต้ิง”) จดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2652 ท่ีอนัดบั “A” และปรับเพ่ิมอนัดบั
เครดิตหุ้นกูชุ้ดอ่ืน ๆ ทั้งหมดของ NN2 เป็นอนัดบั “A” และมีแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงท่ี” โดย NN2 ไดน้ าเงินจาก
การออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวช าระคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินท่ีเหลือทั้งหมด เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 

 

2.2 การคงอนัดับเครดิตองค์กรและอนัดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ทริสเรทต้ิงคงอนัดบัเครดิตองคก์รของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีอนัดบั “A” 
แนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี” พร้อมทั้งคงอนัดบัเครดิตหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของบริษทัฯ ท่ีอนัดบั “A-” 
แนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี” 

 

2.3 การอนุมัติจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.0280 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 206.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.7 ของ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

 

2.4 การเพิม่สัดส่วนการลงทุนในบริษทั เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการซ้ือหุ้นบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ  ากดั 
(“SEAN”) เพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 5.33 จาก พีที โฮลด้ิงส์ ลิมิเต็ด เป็นมูลค่ารวม 681.5 ลา้นบาท โดย SEAN เป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ใน NN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ส่งผลให้บริษทัฯ เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน 
SEAN จากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 61.3 ของทุนจดทะเบียน และเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนทางออ้มใน NN2 จากร้อยละ 
42.0 เป็นร้อยละ 46.0 โดยไดด้ าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

 

2.5 การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตั้งบนหลงัคาและแบบติดตั้งบนพื้นดินของบริษทั บางเขนชัย จ ากดั 
ในปี 2562 บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) ไดล้งทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์แบ่งเป็นแบบติดตั้งบนหลงัคา
จ านวน 5 โครงการและแบบติดตั้งบนพ้ืนดินจ านวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา ภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ก าลงัการผลิตติดตั้ง    
0.89 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนกมุภาพนัธ์ 
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 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคา บางเลน จังหวดันครปฐม ก าลังการผลิตติดตั้ ง              
0.97 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม ก าลงัการผลิตติดตั้ง 
0.97 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคา มหาชัย จังหวดัสมุทรสาคร ก าลังการผลิตติดตั้ ง           
0.72 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนมิถุนายน 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ก าลงัการผลิตติดตั้ง 
0.51 เมกะวตัต ์เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน คลองเปรง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก าลงัการผลิตติดตั้ง      
2.67 เมกะวตัต ์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

2.6 โรงไฟฟ้าบางปะอนิโคเจนเนอเรช่ัน โครงการที ่1 ด าเนินการซ่อมบ ารุงใหญ่ (Major Overhaul) 
เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ โครงการท่ี 1 ไดด้ าเนินการซ่อมบ ารุงใหญ่ซ่ึงเป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว ้

 

2.7 การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (CKP-W1)   
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 และวนัที ่30 กนัยายน 2562 
ในปี 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบส าคญัท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“CKP-W1”) 
รวม 4,556.3 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีผูม้าใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 594.2 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงิน 3,565.4 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 และเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีผูม้าใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 165.1 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงิน 990.9 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2562  

ทั้งน้ีบริษทัฯ มีแผนจะใช้เงินดงักล่าวเพ่ือลงทุนขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน โดยภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษทัฯ มีทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้วเพ่ิมข้ึนเป็น     
8,129.4 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึนเป็น 13,319.2 ลา้นบาท 

 

2.8 การให้เงนิกู้ยืมแก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัฯ ไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ตามรายละเอียดเง่ือนไขเดิมท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดย 
ณ ส้ินปี 2562 มียอดเงินกูย้ืมรวม 3,000 ลา้นบาท 
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2.9 ได้รับคะแนนการก ากบัดูแลกจิการ (CG Score) ระดับดีเลศิ (Excellent) 
เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ในโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจด
ทะเบียนประจ าปี 2562 โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

2.10 การเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรี 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบฝายน ้ าลน้ขนาดใหญ่ (Run-of-River Hydroelectric Power 
Plant) ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวตัต์ โดย
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) รวม 1,220 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายไฟฟ้ารวม         
60 เมกะวตัตใ์ห้กบัรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ไดเ้ร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ “COD”) 
โดยจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ซ่ึงเป็นไปตามก าหนดเวลาตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
กฟผ. 

 

3. การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมส าหรับปี 2562 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2561 2562 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 8,949.9 8,223.0 (726.9) (8.1) 

รายไดค้่าบริหารโครงการ 119.9 153.9 34.0 28.4 

ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าการเงิน - 351.8 351.8 - 

รายไดอ่ื้น 45.0 111.5 66.5 147.8 

รวมรายได้ 9,114.8 8,840.2 (274.6) (3.0) 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (6,613.8) (7,019.2) 405.4 6.1 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 6.7 433.1 426.4 - 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1.7 2.3 0.6 38.2 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี 2,509.3 2,256.4 (252.9) (10.1) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,100.4) (1,161.3) 60.9 5.5 

ภาษีเงินได ้ (44.9) (12.3) (32.6) (72.6) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (765.0) (313.9) (451.1) (59.0) 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 599.1 768.9 169.8 28.3 
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3.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้า/ไอน ้า 
(ล้านหน่วย)/(ตัน) เปลีย่นแปลง 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

เปลีย่นแปลง 

2561 2562 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 2561 2562 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า         

 NN2 2,454.9 1,684.9 (770.0) (31.4) 3,949.3 3,048.0 (901.3) (22.8) 

 BIC 1,552.9 1,560.8 7.9 0.5 4,801.0 4,967.7 166.8 3.5 

 BKC 12.3 15.5 3.3 26.7 136.1 144.8 8.7 6.4 

รวม 4,020.1 3,261.3 (758.8) (18.9) 8,886.3 8,160.5 (725.8) (8.2) 

รายไดจ้ากการขายไอน ้า         

 BIC 94,459 87,486 (6,973) (7.4) 63.6 62.4 (1.2) (1.8) 

รวม 8,949.9 8,223.0 (726.9) (8.1) 
 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้าในปี 2562 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 NN2: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ลดลงตามปริมาณการขายไฟฟ้าท่ีลดลงในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ซ่ึงเป็นผลจากปริมาณน ้ าไหลเข้าอ่างเก็บน ้ ามีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉล่ีย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 
ในขณะท่ีปีก่อนมีปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ าเป็นสถิติสูงสุด NN2 จึงประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าลดลงตาม
หลกัการบริหารจดัการน ้ าอยา่งระมดัระวงั เพ่ือรักษาระดบัน ้ าให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าทั้งปี 

 

ปริมาณน ้าไหลเข้าและระดับน ้าในอ่างเกบ็น ้าของเข่ือนน ้างมึ 2 
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ปริมาณน ้าไหลเขา้ปี 2560 ปริมาณน ้าไหลเขา้ปี 2561 ปริมาณน ้าไหลเขา้ปี 2562
ระดบัน ้าปี 2560 ระดบัน ้าปี 2561 ระดบัน ้าปี 2562

ปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ ารวม (ลา้นลูกบาศกเ์มตร)

ระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ า ณ ส้ินปี (เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง)

ปี 256 

3,689.4

355.2

ปี 256 

10,535.2

368.4

เพิม่/(ลด)

(6,845.8)

(13.2)

ร้อยละ

(65.0)

(3.6)
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ปริมาณการขายไฟฟ้าของ NN2 
หน่วย : ล้านหน่วย 

ประเภทไฟฟ้า 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2561 2562 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

Primary Energy 1,980.1 1,674.5 (305.5) (15.4) 
Secondary Energy 130.1 4.2 (125.9) (96.8) 
Excess Energy 343.9 - (343.9) - 
Test Energy 0.8 6.2 5.4 635.7 
รวม 2,454.9 1,684.9 (770.0) (31.4) 

 
 

 BIC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BIC เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ถึงแมจ้ะมีการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนในช่วงไตรมาส 
2 ปี 2562 เน่ืองจาก (1) ปริมาณการขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากการขายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการอุตสาหกร
รมไดเ้พ่ิมข้ึน และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ BIC1 ดีข้ึนหลงัจากการซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน และ (2) ราคา
ก๊าซธรรมชาติเฉล่ียปี 2562 สูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้อตัราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ซ่ึงผนัแปรตาม
ราคาก๊าซธรรมชาติปรับเพ่ิมข้ึน 

 

ปริมาณการขายไฟฟ้าของ BIC 
หน่วย : ล้านหน่วย 

ผู้ซ้ือไฟฟ้า 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2561 2562 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 1,277.4 1,250.3 (27.1) (2.1) 
ลูกคา้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 275.5 310.5 35.0 12.7 
รวม 1,552.9 1,560.8 7.9 0.5 

 
 

 BKC: รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ BKC เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา
ภายใตก้ารลงทุนของ BKC ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าภาชี โรงไฟฟ้าบางเลน โรงไฟฟ้าพทุธมณฑลสาย 5 โรงไฟฟ้ามหาชยั 
และโรงไฟฟ้ากระทุ่มแบน เร่ิมทยอยผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนไดต้ั้งแต่ไตรมาส 1 
เป็นตน้มา ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าในปี 2562 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

3.2 รายได้ค่าบริหารโครงการ 
บริษทัฯ รับรู้รายไดค่้าบริหารโครงการในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการปรับเพ่ิมอตัราค่าบริหาร

โครงการตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

3.3 ดอกเบีย้รับจากสัญญาเช่าการเงนิ 
บริษทัฯ เร่ิมรับรู้ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าการเงินของสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 
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3.4 รายได้อ่ืน 
บริษทัฯ มีรายได้อ่ืนในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากก าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว และ

ดอกเบ้ียจากการให้เงินกูย้ืมแก่ XPCL ตามรายละเอียดเง่ือนไขเดิมท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsors Support 
Agreement) โดย ณ ส้ินปี 2562 มียอดเงินกูย้ืมรวม 3,000.0 ลา้นบาท 
 

3.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
รายปี เปลีย่นแปลง 

2561 2562 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้ า 5,538.9 5,964.8 425.9 7.7 

ค่าเช้ือเพลิง 3,163.2 3,334.2 171.0 5.4 
ค่าเส่ือมราคา 1,523.9 1,484.0 (39.9) (2.6) 
ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุง 615.4 724.1 108.7 17.7 
ค่าผ่านสาย - 216.9 216.9 - 
ค่าสัมปทาน 133.1 104.9 (28.3) (21.2) 
อ่ืนๆ 103.3 100.8 (2.5) (2.5) 

ค่าสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตดัจ าหน่าย 521.3 521.3 - - 
ตน้ทุนบริหารโครงการ 88.4 90.8 2.3 2.6 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 465.1 442.3 (22.8) (4.9) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6,613.8 7,019.2 405.4 6.1 

 

สาเหตุหลกัท่ีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนในปี 2562 มาจาก 
 ตน้ทุนขายไฟฟ้าและไอน ้าเพ่ิมข้ึน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

– ค่าเช้ือเพลิงของ BIC เพ่ิมข้ึนจากปริมาณขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนและราคาก๊าซธรรมชาติเฉล่ียปรับตวัสูงข้ึนเม่ือ
เทียบกบัปีก่อน 

– ค่าเส่ือมราคาลดลงจากการปรับการรับรู้สินทรัพยส์ถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงเป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 
– ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงใหญ่ (Major 

Overhaul) ตามแผนของ BIC ในไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นหลกั 
– ค่าผา่นสาย (Wheeling Charge) เร่ิมรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 โดยรับรู้ตามพลงังานไฟฟ้าท่ี NN2 ขายผา่น

สถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง 
– ค่าสมัปทานลดลงตามรายไดข้ายไฟฟ้าของ NN2 

 ตน้ทุนบริหารโครงการเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัรายไดค่้าบริหารโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน 
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3.6 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
ปี 2562 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จากการ

เพ่ิมข้ึนของส่วนแบ่งก าไรใน XPCL โดยรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก XPCL จ านวน 392.2 ลา้นบาทในปี 2562 เปรียบเทียบกบัส่วน
แบ่งขาดทุนจ านวน 33.7 ลา้นบาทในปี 2561 ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 การเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่งผลให้ XPCL มีรายได้
จากการขายไฟฟ้าจ านวน 1,565.1 ลา้นบาทในปี 2562 

 การรับรู้ก าไรจากผลต่างอตัราแลกเปล่ียนของเงินกูส้กลุดอลลาร์สหรัฐฯ ของ XPCL ในระหวา่งปี 2562 
 

ปริมาณน ้าเฉลีย่ต่อเดือนทีไ่หลผ่านโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรีและปริมาณการขายไฟฟ้าในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 

 
 

3.7 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2562 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก (1) การรับรู้ค่าธรรมเนียมการ

จดัการเงินกูร้อตดับญัชีของ NN2 จ านวน 56.7 ลา้นบาทจากการจ่ายคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2562 ซ่ึง
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (2) การเร่ิมรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบงภายหลงัจากก่อสร้างแลว้เสร็จ
ตั้งแต่ช่วงส้ินปี 2561 และ (3) ดอกเบ้ียจ่ายของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออกหุ้นกูเ้พ่ิมจ านวน 2,500 ลา้นบาทในเดือนมิถุนายน 
2561 
 

3.8 ภาษเีงนิได้ 
ปี 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลงตามผลประกอบการของ NN2 ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนเป็นหลกั 

 

3.9 ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 
ในภาพรวม ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (XPCL) เน่ืองจากการเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า   
ไซยะบุรีเป็นหลกั 
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ปริมาณการขายไฟฟ้าปี 2562 ปริมาณน ้าเฉล่ียท่ีไหลผา่นโรงไฟฟ้าพลงัน ้า ไซยะบุรีปี 2562

ปริมาณน ้ าเฉล่ียท่ีไหลผา่นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรี (ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที)

ปริมาณการขายไฟฟ้า (ลา้นหน่วย)

ปี 2562

1,744.9

834.7
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4. การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 62,503.1 64,190.9 1,687.8 2.7 

หน้ีสิน 30,981.1 28,644.2 (2,336.9) (7.5) 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 31,522.0 35,546.7 4,024.7 12.8 
 

4.1 สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (CKP-W1) 
ของผูถื้อหน่วยในช่วงเดือนมิถุนายนและกนัยายน 2562 โดยส่วนหน่ึงน าไปใชเ้ป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่ XPCL จ านวน 3,000 
ลา้นบาทและในการเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนใน SEAN 
 

4.2 หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หน้ีสินรวมลดลงจากส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ลดลง เน่ืองจาก NN2 จ่ายคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2562 และการทยอยช าระคืนเงินกูแ้ละหุ้นกูต้าม
ก าหนดของบริษทัยอ่ย 
 

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็

มูลค่าแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (CKP-W1) 
ในช่วงเดือนมิถุนายนและกนัยายน 2562 และก าไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2562 
 
 

5. การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 4,214.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,627.6 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.9 จากส้ินปี 2561 
 

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2562 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,124.6 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,943.0) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 445.8 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.2 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,627.6 
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 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน SEAN การให้เงินกู้ยืมแก่ 

XPCL และการทยอยเพ่ิมทุนใน XPCL สุทธิกบัการไถ่ถอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากท่ีเป็นหลกัทรัพยค์  ้ า
ประกนัจากการจ่ายคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั้งหมดของ NN2 และการขายเงินลงทุนชัว่คราว 

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน ส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกูข้อง NN2 และเงินสดรับจาก
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (CKP-W1) ในเดือนมิถุนายนและกนัยายน สุทธิกบั
การจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้รวมถึงการจ่ายเงินปันผล 

 
 

6. อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

ในปี 2562 อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงจากปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของ NN2 ท่ีลดลงตามปริมาณน ้ าไหลเขา้อ่างเก็บน ้ า ขณะท่ีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน
จากการเร่ิมรับรู้ค่าผา่นสายของสถานีไฟฟ้ายอ่ยนาบง และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงใหญ่ของ BIC 

อตัราก าไรสุทธิในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (XPCL) 
เพ่ิมข้ึนจากการเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ไซยะบุรีเป็นหลกั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมและอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมลดลงจากส้ินปี 2561 สาเหตุหลักมาจาก (1) การจ่ายคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้ งหมดของ NN2                  
(2) การทยอยจ่ายคืนเงินกูแ้ละหุ้นกูต้ามก าหนด และ (3) การเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูถื้อหุ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (CKP-W1) ขณะท่ีอตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัลดลงจากส้ินปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปีเพ่ิมข้ึน 
 

ความสามารถในการท าก าไร 
รายปี 

เปลีย่นแปลง 
2561 2562 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 32.5 25.6 (6.9) 

อตัราก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (%) 50.3 48.6 (1.7) 

อตัราก าไรสุทธิ (%) 6.6 8.7 2.1 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.081 0.100 0.019 

ความสามารถในการช าระหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 เปลีย่นแปลง 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า) 0.98 0.81 (0.18) 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม (เท่า) 0.76 0.62 (0.14) 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 เปลีย่นแปลง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.52 1.95 (0.57) 



การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 

 

 
   
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)           หนา้ท่ี 225 

 

  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง

ว่าขอ้มูลดงักล่าว ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั นอกจากน้ี  

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น ในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย

แลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญั 

ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั

ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

บริษทัมอบหมายให ้นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร รองกรรมการผูจ้ดัการ-งานวางแผนธุรกิจ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ี 

ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร กาํกบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บ

รองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 ช่ือ     ตาํแหน่ง   ลายมือช่ือ 

1. นายธนวฒัน ์ตรีวศิวเวทย ์  กรรมการ  _________________________ 

2. นายวรพจน ์อชุุไพบูลยว์งศ ์  กรรมการ  _________________________ 

 

ช่ือ     ตาํแหน่ง   ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

นางมณัทนา เอ้ือกิจขจร         รองกรรมการผูจ้ดัการ _________________________ 

              งานวางแผนธุรกิจ 













รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ของบริษทั 
          1. ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร.ทนง พิทยะ 72 - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- ประธานกรรมการ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 2561- ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.ส.ขอนแก่นฟู้ดส์
- กรรมการอิสระ  - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ - กรรมการอิสระ 
  23 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 2561 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 2555-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.สแกน อินเตอร์
มหาวิทยาลยัโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ่ น - กรรมการอิสระ

- หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 2551-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการอิสระ

การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน
2553-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.ไซยะบรีุ พาวเวอร์

ประสบการณ์ท างานสดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั

(%)

อายุ
(ปี)

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

เอกสารแนบ 1 (1/14)



ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท างานสดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั

(%)

อายุ
(ปี)

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์  - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาเทคโนโลยกีารจดัการ 0.0246 บิดา การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- ประธานกรรมการบริหาร อุตสาหกรรม วิทยาลยัเซาธอี์สทบ์างกอก ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 2558-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
  23 สิงหาคม 2555 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) และ - ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
  3 มิถุนายน 2554 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) - กรรมการ

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 2550-ปัจจุบนั - กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง บมจ.ช.การช่าง
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2546-ปัจจุบนั - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
มหาวิทยาลยันครพนม 2537-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2537-2558 - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 2549-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว

- ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) - กรรมการ
มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 2547-2558 - ประธานกรรมการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ*

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) - ประธานกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่น 10/2560 2537-2558 - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ*
สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) - กรรมการ

- หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 366  การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2553-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บจ.ไซยะบรีุ พาวเวอร์

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.)  รุ่น 4/2550 - กรรมการ
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ   2550 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 2549-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้าน ้างึม 2
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการ

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 2547-ปัจจุบนั -  ประธานกรรมการบริหาร บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการ

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 2531-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ท่ีดินบางปะอิน
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

หมายเหตุ   * บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ควบรวมกบั บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 (2/14)



ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท างานสดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั

(%)

อายุ
(ปี)

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

3. ดร. จอน วงศส์วรรค ์ 45 - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์   - ไม่มี - - ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัดุก๊  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2562- ปัจจุบนั - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ทีม Investment Solutions บมจ.หลกัทรัพยภ์ทัร
- กรรมการอิสระ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์   ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุส่วนบคุคล  
  24 ธนัวาคม 2561 มหาวิทยาลยัดุก๊  ประเทศสหรัฐอเมริกา 2553- 2562 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายเฮดจฟั์นด ์    บมจ.หลกัทรัพยภ์ทัร

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง)   สายงานลงทนุและคา้หลกัทรัพย ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 157/2562 - ไม่มี -
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2550-2552 - ผูจ้ดัการกองทนุหุน้ Barclays Global Investors

2545-2550 - นกัเศรษฐศาสตร์ สายงานการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐ (U.S. Federal Reserve Board)
4. นายณรงค ์แสงสุริยะ 75 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) - ไม่มี - - ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน

- ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2559 -ปัจจุบนั - ผูบ้ริหารอาวุโส บมจ.ช.การช่าง
  บริหารความเส่ียง - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 2555-ปัจจุบนั - กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง
  14 มกราคม 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ 2550-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร
  26 กนัยายน 2554 2544-ปัจจุบนั - กรรมการ

2544-2559 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
  กลุ่มงานปฏิบติัการ

2543-2559 - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดบับลิว
- กรรมการ

การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน
2549-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้าน ้างึม 2

- กรรมการ
2547-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

- กรรมการ
2524-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่
2552-2559 - ประธานกรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่
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5. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 70 ปริญญาเอก  บริหารธุรกิจ  - ไม่มี - - ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- กรรมการบรรษทัภิบาล  - มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย โคสต ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2557 -ปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แปซิฟิกไพพ์
  และบริหารความเส่ียง - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ - กรรมการอิสระ                      
  14 มกราคม 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน
- ประธานกรรมการสรรหา - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 2553-ปัจจุบนั - ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บจ.ไดกา้ (ไทย)
  และก าหนดค่าตอบแทน สุโขทยัธรรมาธิราช
- กรรมการตรวจสอบ - หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2562
- กรรมการอิสระ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
  23 สิงหาคม 2555 - หลกัสูตร Boards that make Difference  (BMD) รุ่น 6/2561

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
- หลกัสูตร Role of Compensation Committee รุ่น 19/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตรต่อเน่ือง 4 ปี   “Chemical Risk Assessment Method”
The Oversea Human Resource & Industry Development 
Association (HIDA), Japan สนบัสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6. นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ 64 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- กรรมการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2563-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป
  9 มิถุนายน 2558 - Master of Science (Mathematics and Computer Science) 2561-ปัจจุบนั  - ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส์ แอนด ์พรอพเพอร์ต้ี
- กรรมการบริหาร University of Louisville, Kentucky, U.S.A.  - กรรมการอิสระ
  9 เมษายน 2558 - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 2561-ปัจจุบนั  - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.ทีทีดบับลิว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2557-2561  - กรรมการบรรษทัภิบาล
- หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2561  - กรรมการบริหารความเส่ียง
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  - กรรมการบริหาร

- หลกัสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 7/2561  - กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  - กรรมการผูจ้ดัการ

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 20 2562-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ. ทีบีเอสพี
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 2559-2562  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่น 3  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ   - กรรมการ
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- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการ การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน
และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่น 12 2562-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ. เน็คซ ์แคปปิตอล
สถาบนัพระปกเกลา้ 2562-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ. แอดวานซ ์เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่น 6 2561-ปัจจุบนั - ผูอ้  านวยการส านกังานการคลงั สภากาชาดไทย
สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ 2559 - ปัจจุบนั - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 1 2559-ปัจจุบนั - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2558 - ปัจจุบนั - กรรมการท่ีปรึกษา คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555 2558-ปัจจุบนั - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในพระบรมราชูปภมัภ์

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่น 18/2545 2557-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ประปาปทมุธานี
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2557-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์

7. ดร.ภทัรุตม ์ ทรรทรานนท์ 61 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  - ไม่มี - - ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- กรรมการสรรหาและ มหาวิทยาลยัรามค าแหง รัฐประศาสนศาสตร์ 2561 -ปัจจุบนั  - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเค พาวเวอร์
  ก  าหนดค่าตอบแทน - ปริญญาโท วิศวกรรม (โยธา)  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน           
- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัยงัส์ทาวน์ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา  - กรรมการอิสระ 
- กรรมการอิสระ - ปริญญาตรี  วิศวกรรม (โยธา) 2561- ปัจจุบนั  - กรรมการความเส่ียงและบรรษทัภิบาล บมจ. ทีทีดบับลิว
21 กุมภาพนัธ ์2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  - กรรมการตรวจสอบ

- หลกัสูตรLeadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 1  -กรรมการอิสระ
มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียน

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 271/2562  2559 – 2561  - ปลดักรุงเทพมหานคร
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2558 – 2559  - รองปลดักรุงเทพมหานคร

- หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 34/2562
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
รุ่นท่ี 18/2562
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- สมัมนา ความย ัง่ยนืของธุรกิจดิจิทลั : รู้ใหไ้ว-ใชใ้หเ้ป็น 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
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8 นายประเสริฐ มริตตนะพร 63 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- กรรมการสรรหาและ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2559 -ปัจจุบนั - ผูบ้ริหารอาวุโส บมจ.ช.การช่าง
  ก าหนดค่าตอบแทน - ปริญญาตรี สาขาบญัชี 2553-ปัจจุบนั - กรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม
  14 มกราคม 2556  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2550-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร - หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553 2549-ปัจจุบนั - กรรมการ
  23 สิงหาคม 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2552-2559 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร
- กรรมการ - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  (หลกัสูตร วตท.)  รุ่น 9/2552 การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน
  24 มิถุนายน 2554 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไฟฟ้าน ้างึม 2

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 2550-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2547-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่น 54/2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

9. นายแวน ฮวง ดาว 60 - ปริญญาตรี - ไม่มี - - ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- กรรมการ วิทยาลยัเทคนิคแห่งแอตแลนตา้ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ไม่มี -
   22 กนัยายน 2559 การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน

2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.ไซยะบรีุ พาวเวอร์
- กรรมการ

2551-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้าน ้างึม 2
- กรรมการ

2551-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี
- กรรมการ
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หุน้ใน
บริษทั

(%)

อายุ
(ปี)

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

10 นายวรพจน์ อุชุไพบลูยว์งศ์ 58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ) - ไม่มี - - ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- กรรมการ มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม ประเทศองักฤษ 2548-ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ  บมจ. ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล     
  1 มีนาคม 2559 - ปริญญาโท การตน้ทนุ - กรรมการอิสระ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน
- ปริญญาตรี การบญัชี 2560-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.บางเขนชยั
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2559-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้าน ้างึม 2

- หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 9 - กรรมการ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 2559-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

- หลกัสูตรบริหารจดัการดา้นนความมัน่คงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 10 - กรรมการ
สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.เชียงราย โซล่าร์

- หลกัสูตรวิทยาการตลาดทนุ  (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 24 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.นครราชสีมา โซล่าร์
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2552-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 

- หลกัสูตรพฒันานกับริหารประจ าปี 2556 รุ่นท่ี 9
มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (มูลนิธิ สวค.)

- หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 25/2551 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 61/2548 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 10/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

เอกสารแนบ 1 (7/14)



ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท างานสดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั

(%)

อายุ
(ปี)

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

11. ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 45 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ - ไม่มี - บตุร การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- กรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัเซาทเ์ทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 2558-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง
- กรรมการ - ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ พ่ี - กรรมการ
  23 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลยัดุก๊ ประเทศสหรัฐอเมริกา นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

- ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์ 2552-2556 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่

- หลกัสูตร Executive Program on the Rule of Law and Development การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน
(RoLD) รุ่น 1/2560 2560-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง
สถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย 2560-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ช.การช่างเรียลเอสเตท

- หลกัสูตร Workshop for Emerging Leaders on the Rule of 2559-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชัน่
Law and Policy ปี 2560 2559-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. มหาศิริ สยาม
สถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกบั 2559-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ช.การช่าง โฮลด้ิง
The Institute for Global Law and Policy Harvard Law School 2559-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.) รุ่น 22    2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ท่ีดินบางปะอิน
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ชลเวทยโ์ยธา

- หลกัสูตร Company Secretary Forum (R-CSF) รุ่น 1/2556 2554 - 2559 - กรรมการ บจ. บางเขนชยั
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Special Seminar (RSS) รุ่น 1/2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 16/2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

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

- หลกัสูตร Current Issue Seminar (R-CIS)  รุ่น 2/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 106/2551 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy ปี 2551
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

เอกสารแนบ 1 (8/14)



ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ท างานสดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั

(%)

อายุ
(ปี)

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัอบรม

12. นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ 41 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ - ไม่มี - บตุร การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
- กรรมการบรรษทัภิบาลและ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ - ไม่มี -
  บริหารความเส่ียง - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  (เกียรตินิยมอนัดบั 1) นอ้ง การด ารงต าแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอ่ืน
- กรรมการผูจ้ดัการ มหาวิทยาลยัดุก๊ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ 2559-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ 
- เลขานุการบริษทั - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552 2553-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ. ไซยะบรีุ พาวเวอร์
  1 กรกฎาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการ
- กรรมการบริหาร - กรรมการผูจ้ดัการ
  23 สิงหาคม 2555 2549-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ. ไฟฟ้าน ้างึม 2
- กรรมการ - กรรมการ
   3 มิถุนายน 2554

เอกสารแนบ 1 (9/14)



1.2 ผูบ้ริหาร

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

1. ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ 52 - ปริญญาเอก Geology and Paleontology 0.0017         - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิศวกรรม มหาวิทยาลยัโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนั - ไม่มี -
  1 กรกฎาคม 2560 - ปริญญาโท Geology and Paleontology การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น

มหาวิทยาลยัโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนั - ไม่มี -
- ปริญญาตรี Geology and Paleontology
มหาวิทยาลยัโคโลญจน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนั

2. นางมณัทนา เอื้อกจิขจร 53 - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- รองกรรมการผูจ้ดัการ - งานวางแผนธุรกจิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ,มี.ค. -  เม.ย. 2560 - กรรมการบริหาร บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
  2 พฤษภาคม 2560 - ประธานเจา้หน้าที่ สายงานการเงิน

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ. -  เม.ย. 2560 - กรรมการบริหาร
- กรรมการ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - ประธานเจา้หน้าที่ สายงานการเงิน
2558 - ก.พ. 2560 - กรรมการบริหาร

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจา้หน้าที่ สายงานการเงิน

2554 - 2557 - กรรมการบริหาร
- ประธานเจา้หน้าที่ สายงานการเงิน

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
 - หลกัสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 93/2554 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทคูณ แทรคเตอร์ จาํกดั

ประสบการณ์ทาํงาน
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

 - หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 173/2556 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

-  หลกัสูตร พลงังานสาํหรับผูบ้ริหาร รุ่น 3/2560
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - หลกัสูตร Stategic CFO in Capital Market รุ่น 1/2558
    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

 - ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

 - ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี  

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

 - ปริญญาโท สาขาการบัญชี

 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

 - โครงการอบรมประกาศนียบัตร CFO รุ่น 4/2548
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

เอกสารแนบ 1 (10/14)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงาน
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

3. นายวรท ศักดิ์สุจริต 41 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- รองกรรมการผูจ้ดัการ - งานบริหารองคก์ร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ - ไม่มี -
  1 มีนาคม 2561  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.บางเขนชัย
 - หลกัสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่น 227/2559 2555 - 2557 - นายช่างใหญ่ สายงานกอ่สร้างทั่วไป บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

4. นางสาวปาริฉัตร โอทยากลุ 47 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง - ไม่มี -
  สายงานสาํนักกรรมการผูจ้ดัการ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
 1 มีนาคม 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555 - 2556 - ผูอ้าํนวยการสาํนักกรรมการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

- หลกัสูตร เลขานุการบริษทั คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 2/2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย
- หลกัสูตร Effective Minute Taking(EMT) รุ่น 17/2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

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

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

เอกสารแนบ 1 (11/14)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงาน
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

5. นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง 45 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง - ไม่มี -
  สายงานควบคุมและกาํกบัดูแลธุรกจิ - ปริญญาตรี บัญชี การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
 1 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลยักรุงเทพ ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.บางเขนชัย

- หลกัสูตร Effective Minutes Takingรุ่น 43/2562 2555 - 2560 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 2555 - 2560 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

- หลกัสูตร Director Cerficate Program(DCP) รุ่น 237/2560 2555 - 2560 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. ไฟฟ้านํ้างึม 2
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษทั รุ่น 2/2559 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย

- หลกัสูตรผูป้ฏิบัติงานเลขานุการบริษทั  รุ่น 2/2559 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย

- โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO รุ่น 19/2558
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์

- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร และการบัญชีภาษีอากร
ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ.2553

- หลกัสูตรมาตราฐานบัญชีทุกฉบับ รุ่น 7/2550 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์

6. นายธิติพัฒน์ นานานุกลู 41  - ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกจิ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา 2558 - 2560 - ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
  สายงานการเงินและบัญชี  - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 2554 - 2558 - ผูอ้าํนวยการ -  ฝ่ายลงทุน บมจ. ทุนภทัร 
  5 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
- ผูร้ับผิดชอบสูงสุด  - หลกัสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เคเคซี มิวสิค
  ในสายงานบัญชีและการเงิน สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย
  16 ตุลาคม 2561  - หลกัสูตร Fundamental of TFRS9 รุ่นที่ 3/2562 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
 - หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Markeรุ่น 7/2561
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 (12/14)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงาน
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

7 นายเจษฎิน สุวรรณบุบฝา 46  - ปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 2560- 2561 - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ. อาร์ ซี แอล
 สายงานทรัพยากรบุคคล  - Master of Information Technology 2555-2559 - ผูช้่วยผูอ้าํนวยการสายงานพัฒนาบุคคลากร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
 1 มีนาคม 2561 Bond University ประเทศออสเตรเลยี การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น

 - ปริญญาตรี สาขาสถิติ 2560 - 2561 Co-Founder บริษทั กูด๊วิล เลินนิ่ง โซลูชั่น จาํกดั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

8 นางสาววิไลพร ภาณุมาศตระกลู 42  - ปริญญาโท สาขาการบัญชี - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- ผูอ้าํนวยการอาวุโส-ฝ่ายบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-2554 - ผูจ้ดัการอาวุโส หน่วยงานภาษี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
 1 มกราคม 2561  - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 2551-2553 - ผูจ้ดัการ หน่วยงานบัญชีแยกประเภท
- ผูค้วบคุมดูแลการทาํบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
 1 พฤศจิกายน 2559 - จบัประเด็นสาํคญัในรายงานของผูส้อบบัญชีมาตราฐานใหม่ รุ่นที่ 3/2562 2554-2559 - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-บัญชีการเงิน บจ. โลคสั เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์

- กา้วทันมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนาํใช้ในปี 2562 2546-2551 - ผูจ้ดัการ ตรวจสอบบัญชี บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
และปี 2563 รุ่นที่ 2/2562

- Case Study for Pack5 & Fair Valueรุ่นที่ 1/2562
- ผลกระทบและสิ่งที่ตอ้งดาํเนินการจาก พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตราการป้องกนั
การกาํหนดราคาโอนระหว่างบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กนั (Transfer Pricing)

- Beyond Treasury Management รุ่นที่ 2/2562 
- ภาษีเงินได้รอตดับัญชี รุ่นที่ 2/2562 
- TFRS  ปี 63 (TAS 12, TAS 19, TAS 23, TAS 28, TFRS 1, TFRS 3, TFRS 9 

and TFRS 11)
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ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัย่อย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั

รายชื่อบริษทั

ดร.ทนง พิทยะ X,ID X X,ID
นายปลิว ตรีวศิวเวทย์ /,//  /,//   /,// /,// //   /,V   /,// X,///
ดร.จอน วงศ์สวรรค์  /,AC,ID
นายณรงค ์แสงสุริยะ /   /, //   /, //   /,//,O /
ดร.วชิาญ อร่ามวารีกุล /,AC,ID
นายชยัวฒัน ์อุทยัวรรณ์ /, //  /,//,/// / /
นายภทัรุตม ์ ทรรทรานนท์  /,AC,ID  /,AC,ID
นายประเสริฐ มริตตนะพร /, // / /   /,//,O /
นายแวน ฮวง ดาว / /,// /,// /,//
นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์ / /,//,/// /,//,/// / X / /
ดร.สุภามาส ตรีวศิวเวทย์ /, // /,//,/// /
นายธนวฒัน ์ตรีวศิวเวทย์ /,//,///  /,// X /,//,///   
ดร.มิชาเอล เอริค เรดเดอร์ O
นางมณัทนา เอื้อกจิขจร O
นายวรท ศกัดิ์ สุจริต O /
นางสาวปาริฉตัร โอทยากุล O
นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง O /
นายธิติพฒัน ์นานานุกูล O
นายเจษฎิน  สุวรรณบุบผา O

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ   V= รองประธานกรรมการ  AC = กรรมการตรวจสอบ       ID = กรรมการอิสระ      / = กรรมการ    
// = ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริหาร    /// = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ กรรมการผูจ้ดัการ   O = ผูบ้ริหาร
1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้ง ดร. นายภทัรุตม ์ ทรรทรานนท ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์  2562 
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม บริษทัย่อย

          2.1 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (SEAN)

                    2.1.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

1. ดร. วรีพงษ ์รามางกูร 76 - ปริญญาเอก นิติศาสตร์ (ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์) - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- ประธานกรรมการ มหาวทิยาลยัเวบสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2558-ปัจจุบนั -ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*

25 กุมภาพนัธ์ 2551 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 2556-ปัจจุบนั -กรรมการอิสระ บมจ.มติชน
มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2548-ปัจจุบนั -ประธานกรรมการ บมจ. ฟินนัซ่า 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  2547-ปัจจุบนั -กรรมการตรวจสอบ บมจ.โพลีเพล็กส์ (ประเทศไทย)
มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา -กรรมการ 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 2538-ปัจจุบนั -ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2537-2558 -ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ

- หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 1  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 2551-ปัจจุบนั -ประธานกรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ้ างึม 2 

- หลกัสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่น 43/2547 2547-2559 -นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย กระทรวงต่างประเทศ

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

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง

/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ

(ปี)
คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร
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ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

2. นางสุนี  รัชตมุทธา 61 - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2560-2561 -รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 

15 มีนาคม 2560 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 2554-2559 -ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 2560-2561 -กรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ้ างึม 2

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2560 -กรรมการ บจ. อาร์ไอซีไอ อินเตอรเนชัน่แนล อินเวสตเ์มนต์

- ประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจ 2555-2557 -กรรมการ บจ. ราชบุรีแก๊ส
สาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 13 -กรรมการผูจ้ดัการ
สถาบนัพระปกเกา้ 2554-2557 -กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 179/2556

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย
 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior Executive Program
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 - ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer 
สภาวชิาชีพบญัชี

 - ประกาศนียบตัร Modern Management Program

3. นายมิลตนั วลิเลียม ชลาภคั 85 - กรูฟ ซิตี้ คอลเลจ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการ เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา -ไม่มี-

3 พฤษภาคม 2547 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ้ างึม 2 
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
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ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

4. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ 78 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการ สาขาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 2558 -ปัจจุบนั - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ*

15 กนัยายน 2550 - ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  - กรรมการบริหาร

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช - กรรมการ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจัดการ 2549-ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่แนล

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั - กรรมการ  

- ปริญญาโท  วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (ไฟฟ้า) 2554-2559 - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์

มหาวทิยาลยัโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่ น 2550-2558 - กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ*

- ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (ไฟฟ้า)    ความเสี่ยง  

มหาวทิยาลยัโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่ น  - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและ - กรรมการบริหาร

กฎหมายมหาชนสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 3 - กรรมการ

สถาบนัพระปกเกลา้ 2546-2558 - รองประธานกรรมการบริหาร

- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการเมืองการปกครอง 2537-2558 - กรรมการ 

ในระบอบประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 10  2552-2558 - รองประธานกรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ*

สถาบนัพระปกเกลา้ 2545-2558 - กรรมการบริหาร

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 - กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
- ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 2557-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 1/2546 2552-2560 - ประธานกรรมการ บจ. แบงคอก เมโทรเนทเวริ์ค

สถาบนัพระปกเกลา้  2551-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. ไฟฟ้านํ้ างึม 2

- หลกัสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่น 8/2544 2549-ปัจจุบนั - นายกสภาสถาบนั สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2539-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

- กรรมการ 
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5. นายนิมิตร เล็กเจริญสุข 58 - ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการบริหาร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 2562-ปัจจุบนั  -รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บมจ.ราช กรุ๊ป

 - กรรมการ - ASEP & SEP Executive Highlightรุ่นปี 2556 2561-2562 - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโ ฮลดิ้ง

20 กุมภาพนัธ์ 2561 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
- Leeding at the Speed of Trust, PACRIM 2561-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บจ.ไฟฟ้านํ้ างึม2

- ประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ - กรรมการ 

สาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.13) สถาบนัพระปกเกลา้ 2561-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไฟฟ้าหงสา

 - ประกาศนียบตัร Senior Executive Program(SEP21) 2561-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. พูไฟ มายนิ่ง

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2560-2562 - กรรมการ บจ.โซล่า เพาเวอร์(โคราช3,4,7)

 - อบรมหลกัสูตรพฒันานกับริหาร รุ่น 15/2518 2560-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ. สงขลาไบโอฟูเอล

มูลนิธิสถาบนัวจิัยนโยบายเศรษฐกิจการคลงั 2560-2562 - กรรมการ บจ.สงขลาไบโอแมส

 - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น13 วพน.13 2559-2560 - กรรมการ บจ. ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วสิ

2555-2557 - กรรมการผูจ้ัดการ

2562-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.ราชบุรีเวลิด ์โคเจนเนอเรชัน่

2558-2560 - กรรมการ
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6. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ 2 45 - หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น

 - กรรมการ มหาวทิยาลยัวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา 2562-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน บมจ. ราช กรุ๊ป 
14 กุมภาพนัธ์ 2562  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 2560 -2561 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
- หลกัสูตร Corporate Governance for Executive 2561-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ.ราชบุรีอลัลายแอนซ์

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - กรรมการ บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล(มอริเชียส)คอร์ปอเรชัน่ 

 - หลกัสูตร Senior Development Program - กรรมการ บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์)คอร์ปอเรชัน่

Duke, CE - กรรมการ บจ. เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี

 - หลกัสูตร STARS Switzerland Symposium - กรรมการ บจ.ไฟฟ้านํ้ างึม 2 

 - หลกัสูตร Chief Financial Officer Cerification Program - กรรมการ บจ. ราชโอแอนดเ์อม็

สภาวชิาชีพบญัชี - กรรมการ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์

 - หลกัสูตร TLCA Executive Development Program

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย

 -  หลกัสูตร Fianancial Derivatives, Merrill Lynch ฮ่องกง

 - หลกัสูตร Executive Program, IMD

 - หลกัสูตร Executive Training Program

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

 - หลกัสูตร Project Management  Program, Davao

หมายเหตุ 1. รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการบริษทัที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ดว้ย  ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวนัที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน SEAN ดงันี้

- นายปลิว ตรีวศิวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร /  3 พฤษภาคม 2547

- นายณรงค ์แสงสุริยะ กรรมการบริหาร / 3 พฤษภาคม 2547

- นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริษทั / 3 พฤศจิกายน 2548

- นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริหาร / 3 พฤษภาคม 2547

- นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ัดการ / 1 มีนาคม 2559

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที ่1/2562 เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมตัิแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ เป็นกรรมการ แทน นางสุนี รัชตมุทธา โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ประชุมมีมติอนุมตัิ
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 2.1.2 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัย่อย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั
                     (1)    บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั (SEAN)
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 2

ดร. วีรพงษ ์รามางกูร X X X
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ /,// /,// /,// /,// / /,//
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกจิ / /,// /
นายณรงค ์แสงสุริยะ /,// / /,//,O /,//
นายประเสริฐ มริตตนะพร / /,// /,//,O /

นางสุนี  รัชตมุทธา / O /

นายนิมิตร เลก็เจริญสุข /,// O O /,//

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์3 / O /

นายแวน ฮวง ดาว /,// / /,//

นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั / X /
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ /,//,/// / /,//,///

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

2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั-โครงสร้างการจดัการ
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมตัิแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์เป็นกรรมการ แทน นางสุนี รัชมุทธา โดยมีผลตั้งแต่
    วนัที่ประชุมมีมติอนุมตัิ

บริษทัที่เก ีย่วขอ้ง

รายชื่อกรรมการ
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ท์ 
เอเ
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 เอ
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นอ

ร์จี

บม
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เคพ
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เวอ

ร์

เอกสารแนบ 2 (6/17)



          2 .2 บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 จาํกดั (NN2)

                   2 .2.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

1. ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง 54 - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ  มหาวิทยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย  -ไม่มี-

25 กุมภาพนัธ์ 2551 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 2559-ปัจจุบนั - ผูอ้าํนวยการ กรมนโยบายการเงิน กระทรวงการเงิน
- ปริญญาโท บริหารธุรกจิ สปป.ลาว
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2559 - เลขานุการนายกรัฐมนตรี สาํนักนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 2557-2559 - ผูอ้าํนวยการ กรมงบประมาณแห่งรัฐ กระทรวงการเงิน
มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย สปป.ลาว

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 2 (7/17)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

2. ดร.บุนสะลอง สุดทิดาลา 59 - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ  มหาวิทยาลยัอิลเมนัล ประเทศเยอรมนั 2553-ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ : CFO EDL – Generation Public Company
24 กุมภาพนัธ์ 2557 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลยัอิลเมนัล ประเทศเยอรมนั 2559-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ Namphoun Power  Co.Ltd

- หลกัสูตร Director Certificate Program(DCP) รุ่น 195/2557 2559-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ NamBi Power  Co.Ltd

สถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2559-ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ NamDik Power  Co.Ltd

- หลกัสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 90/2554 2555-ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ Lower Houay Lamphanh Power Company

สถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- หลกัสูตรการเงินในตลาดทุนสาํหรับผูบ้ริหารที่ไม่อยู่ใน

สายงานการเงิน (Non-Finance Executive) ระหว่าง

ความร่วมมือของ APM และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปี 2553

นครหลวงเวียงจนัทร์ ประเทศสปป.ลาว

- การบริหารและจดัการสัญญาสาํหรับ International Construction

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่ น (JICA)

ร่วมกบั สหพนัธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (FIDIC) ปี 2553 

ฮานอย ประเทศเวียดนาม

- Feasibility Studies, SwedPower ปี 2539 

นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว

- Enginerring Economics and Finance, Acres Internation

Limited ปี 2537 ระหว่างประเทศแคนาดา และ EDL

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ทาํงาน

เอกสารแนบ 2 (8/17)



หมายเหตุ 1. รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทัที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน  NN2 ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวนัที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน NN2 ดงันี้

- นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร / 29 เมษายน 2549

- นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549

- นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ / 25 กุมภาพนัธ์ 2551

- นายแวน ฮวง ดาว กรรมการบริหาร / 25 กุมภาพนัธ์ 2551

- นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริหาร / 27 เมษายน 2549

- นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ / 12 มีนาคม 2559

2. รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ NN2 ซึ่งดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน SEAN ดว้ย ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการของ SEAN ดงัมีรายนามต่อไปนี้

- ดร.วีรพงษ์ รามางกรู ประธานกรรมการ / 25 กุมภาพนัธ์ 2551

- นายนิมิตร เล็กเจริญสุข กรรมการบริหาร /  20 กุมภาพนัธ์ 2561

- นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั กรรมการ / 25 กุมภาพนัธ์ 2551

- นางสุนี รัชมุทธา กรรมการ / 15 มีนาคม 2560  ถึง 14 กุมภาพนัธ์ 2562

- นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการ / 14 กุมภาพนัธ์ 2562

 - นายสุพงศ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการ / 25 กุมภาพนัธ์ 2551

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมตัิแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ เป็นกรรมการ แทน นางสุนี รัชตมุทธา โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ที่ประชุมมีมติอนุมตัิ

เอกสารแนบ 2 (9/17)



                     2 .2.2 ผูบ้ริหาร

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

1. นายทศพร ทิพย์วรธรรม 68 - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น

- ผูอ้าํนวยการโรงไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  -ไม่มี-

1 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลยัศรีปทุม การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น

- หลกัสูตร โครงการพฒันาผูบ้ริหาร (Mini MBA) 2553-2559 - ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 2 (10/17)



 2.2.3 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั
                     (1)  บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั (NN2)
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ดร.วีรพงษ ์รามางกูร X X X
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ /,// /,// /,// /,// / /,//
นายสุพงศ์ ชยตุสาหกจิ / /,// /
นายณรงค ์แสงสุริยะ /,// / /,//,O /,//
นายประเสริฐ มริตตนะพร / /,// /,//,O /
นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย์ /,// /,//,///
นางสุนี  รัชตมุทธา / O /
นายนิมิตร เล็กเจริญสุข /,// O /,//
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์3 / O /
นายแวน ฮวง ดาว /,// / /,//
นายมิลตนั วิลเลียม ชลาภคั / /
ดร.บุญเหลือ สินไซวอละวง /
ดร.บุนสะลอง สุดทิดาลา / O
นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ /,//,/// / /,//,///
นายทศพร  ทิพยว์รธรรม O

หมายเหต ุ: 1.  X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ      // = ประธานกรรมการบริหาร  หรือ กรรมการบริหาร    /// = กรรมการผูจ้ดัการ       O = ผูบ้ริหาร
2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั-โครงสร้างการจดัการ
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมตัิแต่งตั้ง นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์เป็นกรรมการ แทน นางสุนี รัชตุทธา โดยมีผลตั้งแต่
    วนัที่ประชุมมีมติอนุมตัิ

บริษทัที่เกีย่วขอ้ง

รายชื่อกรรมการ
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เอกสารแนบ 2 (11/17)



          2.3 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC)
                    2.3.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

1. นายสมรชยั คุณรักษ์ 58 - บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- กรรมการ  มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 2560 – ปัจจุบนั - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ปฏิบตัิการ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

4  มกราคม 2559 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเครื่องกล การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 2558 – ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ.ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2558 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์จาํกดั

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 2 จาํกดั

- Natural Gas Engineering 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 3 จาํกดั

Brussels, Belgium 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์เอสพีพี 11 จาํกดั

- PTT Group Leader Development Program 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์ไอพีพี จาํกดั

- PTT – Harvard Business School รุ่น 2 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โกลว ์ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จาํกดั

เซี่ยงไฮ ้ ประเทศจีน 2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เกค็โ ค่ – วนั จาํกดั

2. นายคาํผุย จีราระรื่นศกัดิ์ 73 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกยีรตินิยม) - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- กรรมการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - ไม่มี -

24 กุมภาพนัธ์ 2552 - หลกัสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่น 96/2550 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - ไม่มี -

- หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน
รุ่น 1/2545 
สถาบนัพระปกเกลา้

- Senior Executive Program 
สถาบณับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 2 (12/17)



ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

สดัส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษทั

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

3. นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศศ์รี 56 - Master of Industrial Engineering - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- กรรมการ University of  New South Wales, Australia - ไม่มี -
- กรรมการผูจ้ดัการ - หลกัสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่น 177/2556 การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น

24 กุมภาพนัธ์ 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2539 - ปัจจุบนั กรรมการ และผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ที่ดินบางปะอิน จาํกดั

หมายเหตุ 1. รายละเอียดเก ีย่วกบักรรมการบริษทัที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน BIC ดว้ย   ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวนัที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน BIC ดงันี้
- นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการ / 19  กุมภาพนัธ์ 2559
- นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการ / 24 กุมภาพนัธ์ 2552

เอกสารแนบ 2 (13/17)



                    2 .3.2 ผูบ้ริหาร

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

1 นายชุมพล  เวสสบุตร 71 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์  (รัฐประศาสนศาสตร์) -ไม่มี- -ไม่มี- การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
 - ผูจ้ดัการโครงการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - ไม่มี -

13 กรกฎาคม 2552 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น

 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี - ไม่มี -

2. นายเดชา จนัทวี 51 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล -ไม่มี- -ไม่มี- การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
 ‐ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ - ไม่มี -

1 กนัยายน 2560 - General system description the cogeneration power plant การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ไม่มี -

- Leadership skills for supervisors. 
- Internal auditor Management system as per ISO14001:2015, 

9001:2015, OHSAS18001:2007

- Internal auditor Energy management and Legal.
- Power Plant Risk management.
- Power Plant KPI Technical Management.
- ABB Bailey Conductor VMS 4.2 DCS Operation Course.
- Yokogawa DCS Centum CS3000 Fundamental Course.
- Maintenance of Electrical Equipment and Relay Protection

for industrial power ABB 115 KV GIS Substation.
- ALSTROM 115 KV GIS substation.

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุน้ใน

บริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 2 (14/17)



 2.3.3 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั
                     (1)    บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC)

บม
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.ไฟ

ฟ้า
นํ ้า

งึม
 2

นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย์ X /,//,/// /,//

นายคาํผุย จีราระรื่นศกัดิ์ /

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ / / /,//,/// /,//,///

นายสมรชยั คุณรักษ์ / O

นายวรวุฒิ อนุรักษว์งศ์ศรี /,///

นายชุมพล  เวสสบุตร O

นายเดชา  จนัทวี O

หมายเหตุ : 1.  X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ      // = กรรมการบริหาร       /// = กรรมการผูจ้ดัการ       O = ผูบ้ริหาร
2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั-โครงสร้างการจดัการ

รายชื่อกรรมการ
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ัน่

บริษทัที่เกีย่วขอ้ง
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          2 . 4. บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC)
                    2 .4.1 กรรมการ

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ

1. นายสมบตัิ ตรีวศิวเวทย์ 47 - ปริญญาโท วทิยาศาสตร์ สาขาการสื่อสาร - ไม่มี - - ไม่มี - การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น
- กรรมการ มหาวทิยาลยัโคโลราโด โบลเดอร์, สหรัฐอเมริกา 2561-ปัจจุบนั - รักษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ช. การช่าง
- กรรมการผูจ้ดัการ - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 2559 - 2560 - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ งานบริหาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

11 กรกฎาคม 2554 มหาวทิยาลยัไรท ์สเตท, สหรัฐอเมริกา 2557 - 2558 - เลขานุการบริษทั บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - ผูอ้าํนวยการสํานกักรรมการผูจ้ดัการ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2555 - 2557 - ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัไม่จดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบนั - Commercial Manager E1 กจิการร่วมคา้ซีเคเอสที
2555 - 2559 - กรรมการผูจ้ดัการร่วม บจ. แบงคอก เมโทร เนท็เวริ์คส์

หมายเหตุ    1. รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการบริษทัที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการใน  BKC  ดว้ยปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีรายนามและวนัที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งใน BKC ดงันี้
 - นายวรพจน ์อุชุไพบูลยว์งศ์ กรรมการบริษทั / 2552
 - นายวรท ศกัดิ์สุจริต กรรมการบริษทั / 2559
 - นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง กรรมการบริษทั / 2559

ประสบการณ์ทาํงาน

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง
/วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั(%)

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร

เอกสารแนบ 2 (16/17)



 2.4.2 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั
                     (1)    บริษทั บางเขนชยั จาํกดั (BKC)
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 2

นายวรพจน์ อุชุไพบูลยว์งศ์ X,/ / /,//,/// /,//,///

นางสาวรุจิรา ช่วยบาํรุง / O

นายวรท ศกัดิ์สุจริต / O

นายสมบตัิ ตรีวิศวเวทย์ /,/// O

หมายเหต ุ: 1.  X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ      // = กรรมการบริหาร       /// = กรรมการผูจ้ดัการ       O = ผูบ้ริหาร
2. ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม เป็นไปตามรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทั-โครงสร้างการจดัการ

รายชื่อกรรมการ
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เขน
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าว
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ร์

บริษทัที่เกีย่วขอ้ง

เอกสารแนบ 2 (17/17)



เอกสารแนบ  3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษทั (Internal Audit) 

หมายเหตุ :      1   ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหวัหนา้งานตรวจสอบภายในโดยมีผลตั้งแต่                                            

                 วนัท่ี 15  มิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป 
  

  

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง 

/หน่วยงานตน้สังกดั/                                   
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ1 

ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน/ 
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 

- ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
- ผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย  
(Certified Professional Internal Auditor of Thailand)   

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ( Certified Public Accountant ) 
ประวติัอบรม 
- การบริหารความเส่ียง COSO ERM 2017 
- การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
- Building cyber security culture 
- ทบทวนพ้ืนฐานของงบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีเร่ือง
การบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสิน 

- Control self-assessment 
- Fraud and IA: Assurance over fraud controls fundamental 

to success 

มี.ค.2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน / บมจ. ซีเค พาวเวอร์  

มิ.ย.2560 – ก.พ.2561 ผูช้  านาญการตรวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบภายใน / บมจ. ซีเค พาวเวอร์  

2559 – 2560 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่  
2557 – 2559 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ผลิตไฟฟ้า   

2547 - 2557 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน ส านกัตรวจสอบภายใน / บมจ.การบินไทย 

เอกสารแนบ 3 (1/2) 
 



 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง 

/หน่วยงานตน้สังกดั/                                   
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัอบรม ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวรุจิรา ช่วยบ ารุง 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
ควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ/ 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ประวติัอบรม 
- หลกัสูตร Effective Minutes Taking รุ่น 43/2563 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 237/2560 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษทั รุ่น 2/2559 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั รุ่น 2/2559 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนียบตัร CFO รุ่น 19/2558 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระราชูปถมัภ ์

- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร และการบญัชีอากร 
ศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ. 2535 

- หลกัสูตรมาตรฐานบญัชีทุกฉบบั รุ่น 7/2550 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ก.ย. 2559 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั 

2555-2560 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน / บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์ 

2555-2560 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน / บจ. เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
2555-2560 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน / บจ.ไฟฟ้าน ้างึม 2 

   

เอกสารแนบ 3 (2/2) 
 



รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



อ่ืนๆ 
 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  หนา้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ  

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 




