
Focused on

รายงานประจำป 2558

CK POWER ENDLESS ENERGY

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558 บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : +66 (0) 2691 9720-34
แฟกซ : +66 (0) 2691 9723



สารบัญ

CK POWER
ENDLESS ENERGY

รายงานประจำาปี 2558

1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

4 ภาพรวมทางการเงิน

6 สารจากประธานกรรมการบริษัท

8 คณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

14 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

21 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

41 ปัจจัยความเสี่ยง

48 ข้อพิพาททางกฎหมาย

49 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ

54 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

64 โครงสร้างการจัดการ

92 การกำากับดูแลกิจการ

127 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

129 รายการระหว่างกัน

145 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

153 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

164 งบการเงิน



1บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำ�ในธุรกิจผลิตไฟฟ้�

ในประเทศ และภมูภิ�คอ�เซียนทีม่กี�ร

ดำ�เนินง�นอันมีประสิทธิภ�พ

พันธกิจ

1. สร้�งผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

2. ให้คว�มสำ�คัญอย่�งต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน

 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน

1บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
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เติบโตอย่างมั่นคง
CKP เป็นโฮลดิ้งคอมปานีแรกในตลาดหลักทรัพย์

ที่มีสินทรัพย์หลักอยู่ในต่างประเทศ

จ�กคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�ศักยภ�พในทุกด้�น ก่อเกิดผลก�รดำ�เนินง�น

และผลตอบแทนที่น่�พอใจ มีก�รเติบโตที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง

สร้�งสรรค์พลังง�นที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศช�ติ

ก้�วสู่ก�รเป็นบริษัทชั้นนำ�ด้�นพลังง�นในภูมิภ�คอ�เซียนอย่�งมั่นคงและยั่งยืน
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ภ�พรวมท�งก�รเงิน

158.47

2,654.88

3,883.15

(Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·)

2556 2557 2558

8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00

0.00

ÅŒÒ¹ºÒ·

ÅŒÒ¹ºÒ·

ÅŒÒ¹ºÒ·

2556 2557 2558

500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

2556 2557 2558

60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00

สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน

แหลงที่มาของรายไดจากการขายแยกตามพลังงาน รายไดรวม

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

สินทรัพย + หนี้สิน + สวนของผูถือหุน

พลังน้ำ
ระบบ Cogeneration
พลังแสงอาทิตย
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หน่วย : ล้�นบ�ท  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

  ผลก�รดำ�เนินง�น   

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำา   5,568.27   6,942.14   6,696.51 

รายได้รวม   5,633.43   7,027.37   6,850.69 

กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ใช้จ่�ยตัดจำ�หน่�ย (EBITDA)  3,694.09   3,959.53   3,762.31 

กำ�ไรสุทธิ   602.61   882.15   786.12 

กำ�ไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท   218.88   471.82   411.88 

กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น   3,980.78   3,263.62   4,058.19 

  งบแสดงฐ�นะก�รเงิน   

สินทรัพย์   50,481.51   49,327.35   54,566.54 

หนี้สิน   25,067.89   23,223.77   22,754.36 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   25,413.62   26,103.58   31,812.18 

  อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน   

อัตร� EBITDA (%)  65.57 56.34 54.92

อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%)  10.70 12.55 11.48

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�)  1.40 1.87 2.15

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�) 0.99 0.89 0.72

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่�) 0.92 0.82 0.65

มูลค่�ท�งบัญชีต่อหุ้น (บ�ท)  10.54 2.19* 2.41

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท)  0.22 0.09* 0.06*

* เนื่องจ�กวันที่ 9 เมษ�ยน 2558 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นส�มัญของ

บริษัทจ�กเดิมที่ตร�ไว้หุ้นละ 5 บ�ท จำ�นวน 1,100 ล้�นหุ้น เป็นหุ้นละ 1 บ�ท จำ�นวน 5,500 ล้�นหุ้น  
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ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัท

“  นับต้ังแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2554 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ 

จำากัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจและเติบโตอย่�งต่อเน่ือง             

โดยในปี 2558 บริษัทมีพัฒน�ก�รท่ีสำ�คัญและนำ�ม�ซึ่ง       

ก�รเติบโตด้�นผลประกอบก�รของบริษัทในอน�คต กล่�วคือ 

ได้มีก�รเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ�ก 5,500,000,000 บ�ท            

อีก 3,740,000,000 บ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพ่ิมทุน

จำ�นวน 3,740,000,000 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท 

รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 9,240,000,000 บ�ท 

เป็นก�รออกหุ้นส�มญัเพ่ือรองรบัก�รเสนอข�ยหุ้นเพ่ิมทุนแก่

ผู้ถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) จำ�นวน 1,870,000,000 หุ้น 

โดยเสนอข�ยในร�ค�หุ้นละ 3 บ�ท และเพ่ือรองรับ             

ก�รเสนอข�ยใบสำ�คญัแสดงสทิธิสำ�หรบัผู้ท่ีจองซือ้หุ้นส�มัญ

เพิ่มทุนจำ�นวน 1,870,000,000 หุ้น ก�รเพิ่มทุนดังกล่�ว

ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดี และบริษัทได้นำ�เงินที่ได้รับ

จ�กก�รเพ่ิมทุนเข�้ลงทุนใน บรษิทั ไซยะบุร ีพ�วเวอร ์จำ�กัด 

(“XPCL”) ซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินก�รโครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรี 

ในส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว (“สปป.ล�ว”)          

มีขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 1,285 เมกะวัตต์ ในสัดส่วน               

ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น 

มีมูลค่�รวมประม�ณ 4,344,000,000 บ�ท และบริษัท            

เข้�เป็นผู้ถือหุ้นใน XPCL เมื่อวันที่ 9 มิถุน�ยน 2558 

นอกจ�กนี ้ก�รเพ่ิมทุนดงักล�่วจะเป็นแหลง่เงนิทุนท่ีสำ�คญั

ในก�รพัฒน�โครงก�รของ XPCL ในอน�คตให้แล้วเสร็จ     

ในปี 2562 ต�มแผนง�นที่ว�งไว้ 

 โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรีเป็นโครงก�รขน�ดใหญ่

และมีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงในก�รสร้�งมูลค่�ให้กับบริษัท 

โดยค�ดว่�เมื่อเริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์แล้วจะมีศักยภ�พ

ในก�รผลิตไฟฟ้�ได้สูงสุดถึงปีละ 7,370 ล้�นหน่วย                

ซึ่งนอกจ�กจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นสะอ�ด            

มีประสิทธิภ�พและสร้�งคว�มมั่นคงแก่ระบบไฟฟ้�ของ           

ท้ังสองประเทศแล้ว ก�รลงทุนในโครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�            

ไซยะบุรีเป็นก�รแสดงถึงศักยภ�พและวิสัยทัศน์ของบริษัท

ในก�รมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้�ชั้นนำ�ของ

ภูมิภ�คได้เป็นอย่�งดี นอกจ�กนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จ่�ย

เงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นเป็นครัง้แรกในอัตร�หุ้นละ 0.10 บ�ท 

(จ�กจำ�นวนหุ้น 1,100 ล�้นหุ้น มลูค�่ท่ีตร�ไวหุ้้นละ 5 บ�ท) 

ซึง่ก�รจ่�ยเงนิปันผลดงักล�่วเป็นก�รสะท้อนถึงผลตอบแทน

จ�กก�รลงทุนท่ีดีในโครงก�รท่ีดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์แล้ว

ต่�งๆ ของบริษัท และคำ�นึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น          

ที่จะได้รับจ�กก�รลงทุนในบริษัทเป็นสำ�คัญ 

 ด�้นผลประกอบก�รท�งด�้นก�รเงนิในปี 2558 บรษิทั

มสีนิทรพัย์รวม 54,566.54 ล�้นบ�ท หนีส้นิรวม 22,754.36 

ล้�นบ�ท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 31,812.18 ล้�นบ�ท              

ร�ยได้รวม 6,850.69 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 2.5%                       

จ�กปี 2557 และมีกำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

411.88 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 12.7% จ�กปี 2557 

 นอกจ�กโครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรีแล้ว โครงก�ร

ในอน�คตต่�งๆ ของบริษัทที่อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�ยังคงมี

คว�มก้�วหน้�เป็นไปต�มแผนง�นด้วยดี ได้แก่ โครงก�ร

ไฟฟ้�ระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงก�ร 2 (“BIC-2”) ของ 

บริษัท บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด ขน�ดกำ�ลัง          

ก�รผลิต 120 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มดำ�เนินก�รก่อสร้�งแล้ว

ตั้งแต่ต้นปี 2558 และค�ดว่�จะเริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์

ได้ในช่วงปี 2560 รวมถึงโครงก�รอ่ืนๆ ใน สปป.ล�ว               

และสหภ�พเมียนม�ร์ท่ีมีศักยภ�พ ซ่ึงบริษัทอยู่ระหว่�ง                 

ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รเข้�พัฒน�โครงก�รต่�งๆ 

อย่�งต่อเนื่องอีกหล�ยโครงก�ร
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ดร. ทนง พิทยะ 

ประธ�นกรรมก�รบริษัท

”

“โครงก�รไฟฟ้�พลังนำ้�ไซยะบุรีเป็นโครงก�ร

ขน�ดใหญ่และมคีว�มสำ�คญัอย่�งยิง่ในก�รสร้�ง

มูลค่�ให้กบับริษัท โดยค�ดว่�เมื่อเริม่ดำ�เนนิก�ร

เชิงพ�ณิชย์แล้วจะมีศักยภ�พในก�รผลิตไฟฟ้�

ได้สูงสุดถึงปีละ 7,370 ล้�นหน่วย”

7บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัทมีคว�มมุ่งม่ันในก�รท่ีจะสร้�งผลตอบแทนท่ีดี                

ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยยึดม่ันในก�รดำ�เนินง�นต�มหลักก�ร

กำ�กับดแูลกจิก�รท่ีด ีและปฏิบัติต�มจรรย�บรรณท�งธุรกิจ

อย่�งเคร่งครัด และบริษัทยังคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อ         

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วนอย่�งเท่�เทียม เป็นธรรม และ

โปร่งใส โดยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของคว�มรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทใน         

ทุกขั้นตอน

 ในน�มของคณะกรรมก�รบรษิทั ซเีค พ�วเวอร ์จำ�กดั 

(มห�ชน) คณะผู้บริห�รและพนักง�น ผมขอขอบคุณท่�น          

ผู้ถือหุ้น พันธมิตรท�งธุรกิจ สถ�บันก�รเงิน หน่วยง�น

ภ�ครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องท่ีให้คว�มไว้ว�งใจ และ         

ก�รสนับสนุนดว้ยดตีลอดม� บรษิทัจะมุง่มัน่พัฒน�ศกัยภ�พ 

ในทุกด้�น เพื่อสร้�งผลก�รดำ�เนินง�นที่ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อ    

ผลตอบแทนท่ีดี เป็นธรรม ตลอดจนก�รเติบโตท่ีมั่นคง         

และย่ังยืน สร้�งสรรค์พลังง�นท่ีสะอ�ดและเป็นประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศช�ติ และพร้อมจะก้�วสู่ก�รเป็น         

บริษัทด้�นพลังง�นชั้นนำ�ในภูมิภ�คต่อไป
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คณะกรรมก�รบริษัท

ดร. ทนง พิทยะ  

ตำ�แหน่ง

- ประธานกรรมการ

- กรรมการอิสระ

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�เอก บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยนอร์ทเวสเทิร์น

 ประเทศสหรัฐอเมริก�

- ปริญญ�โท เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยนอร์ทเวสเทิร์น

 ประเทศสหรัฐอเมริก�

- ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยโยโกฮ�ม� ประเทศญี่ปุ่น

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - ประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รอิสระ 

บมจ. ไทยศรีประกันภัย  - ประธ�นกรรมก�ร

บจ. สแกน อินเตอร์ - ประธ�นกรรมก�ร

บจ. ไซยะบุรี พ�วเวอร์ - ประธ�นกรรมก�ร

บมจ. ทีทีดับบลิว - ประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รอิสระ 

        

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

ตำ�แหน่ง

- ประธานกรรมการบริหาร

- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศ�สตร์ (วิศวกรรมโยธ�)

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

- ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทย�ศ�สตร์ (วิศวกรรมโยธ�)

 สถ�บันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

- ปรญิญ�โท วศิวกรรมศ�สตร ์(ไฟฟ้�) มห�วทิย�ลยัโอซ�ก�้ ประเทศญีปุ่่น

- ปรญิญ�ตร ีวศิวกรรมศ�สตร ์(ไฟฟ้�) มห�วทิย�ลยัโอซ�ก้� ประเทศญีปุ่่น

- หลักสูตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) รุ่น 366 

 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 4 

 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร

บจ. ไซยะบุรี พ�วเวอร์ - กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร

บมจ. ทีทีดับบลิว - กรรมก�ร และรองประธ�นกรรมก�ร

บจ. ไฟฟ้�น้ำ�งึม 2 - กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร

บมจ. ท�งด่วนและรถไฟฟ้� - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

กรุงเทพ* - กรรมก�รสรรห� และกำ�หนดค่�ตอบแทน

บจ. เซ�ท์อีสท์ เอเชีย - กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร

เอนเนอร์จี   

บมจ. ช.ก�รช่�ง - กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร

  - กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

  - กรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและบริห�รคว�มเสี่ยง

  

หมายเหตุ	 *	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	ควบรวมกับ	บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2558
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นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว 

ตำ�แหน่ง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ

- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�โท เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

 โดยทุนธน�ค�รแห่งประเทศไทย

- ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยฮิโตสึบ�ชิ ประเทศญี่ปุ่น

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - กรรมก�รอิสระ และ

   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

บจ. ประป�ปทุมธ�นี - กรรมก�ร

บมจ. ทีทีดับบลิว - กรรมก�รอิสระ

  - ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

  - ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

  - กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล

นายณรงค์ แสงสุริยะ

ตำ�แหน่ง

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ (โยธ�) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�ร

   บรรษัทภิบ�ลและบริห�รคว�มเสี่ยง 

บจ. บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น - ประธ�นกรรมก�ร

บจ. ไฟฟ้�น้ำ�งึม 2 - กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร

บมจ. ทีทีดับบลิว - กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

บมจ. ช.ก�รช่�ง - กรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและ

   บริห�รคว�มเสี่ยง

  - กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

  - กรรมก�รบริห�ร

  - กรรมก�รและรองกรรมก�ร

   ผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส กลุ่มง�นปฏิบัติก�ร

บจ. เซ�ท์อีสท์ เอเชีย  - กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร

เอนเนอร์จี   
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ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล 

ตำ�แหน่ง

- ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�เอก บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยแคลิฟอร์เนีย โคสต์

 ประเทศสหรัฐอเมริก�

- ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

- ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of Compensation Committee รุ่นที่ 19/2557 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตรประก�ศนียบัตรก�รอบรม หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี 

 “Chemical Risk Assessment Method” จ�ก The Oversea Human 

 Resource & Industry Development Association (HIDA), 

 ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสนับสนุนโครงก�ร โดยกรมโรงง�นอุตส�หกรรม 

 และกลุ่มอุตส�หกรรมเคมี สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ  

   กำ�หนดค่�ตอบแทน

  - กรรมก�รบรรษทัภิบ�ลและบรหิ�รคว�มเสีย่ง

  - กรรมก�ร, กรรมก�รตรวจสอบ

   และกรรมก�รอิสระ

บมจ. แปซิฟิกไพพ์ - ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

  - กรรมก�รอิสระ

บจ. ไดก้� (ไทย) - ประธ�นที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร 

     

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ 

ตำ�แหน่ง

- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�เอก (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) ส�ข�ก�รจัดก�ร 
 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร
- ปริญญ�โท รัฐศ�สตรมห�บัณฑิต  ส�ข�ก�รเมืองก�รปกครอง 
 มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
- ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ มห�บัณฑิต ส�ข�ก�รจัดก�ร 
 สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์
- ปริญญ�โท วิศวกรรมศ�สตร์มห�บัณฑิต (ไฟฟ้�) มห�วิทย�ลัยโตเกียว
 ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต (ไฟฟ้�) มห�วิทย�ลัยโตเกียว
 ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
- ประก�ศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรก�รบริห�รเศรษฐกิจส�ธ�รณะสำ�หรับ
 นักบริห�รระดับสูง รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2546) สถ�บันพระปกเกล้�
- ประก�ศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรก�รบริห�รง�นภ�ครัฐและกฎหม�ย
 มห�ชนสำ�หรับนักบริห�รระดับสูง รุ่นที่ 3 สถ�บันพระปกเกล้�
- ประก�ศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรก�รเมืองก�รปกครองในระบอบ
 ประช�ธิปไตย สำ�หรับนักบริห�รระดับสูง รุ่นที่ 10 สถ�บันพระปกเกล้�

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - กรรมก�ร
บจ. ไซยะบุรี พ�วเวอร์ - กรรมก�ร
บมจ. ท�งด่วนและ - กรรมก�ร
รถไฟฟ้�กรุงเทพ* - กรรมก�รบริห�ร
  - กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน
บจ. เซ�ท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี - กรรมก�ร
บจ. ไฟฟ้�น้ำ�งึม 2 - กรรมก�ร
สถ�บันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - น�ยกสภ�สถ�บัน
บมจ. สย�มสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมก�ร
  - กรรมก�รตรวจสอบ
บจ. ท�งด่วนกรุงเทพเหนือ - กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร 

       
หมายเหตุ	 *	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	ควบรวมกับ	บริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2558
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นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 

ตำ�แหน่ง

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- Master of Business Administration สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
- Master of Science (Mathematics and Computer Science) 
 University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
- ปริญญ�ตรี สถิติศ�สตร์บัณฑิต คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555 
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
- หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
 วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3/2549 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน
- ประก�ศนียบัตรหลักสูตรก�รกำ�กับดูแลกิจก�รสำ�หรับกรรมก�รและ
 ผู้บริห�รระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและองค์ก�รมห�ชน รุ่นที่ 12 
 สถ�บันพระปกเกล้�
- ประก�ศนียบัตรหลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รค้�และก�รพ�ณิชย์
 รุ่นที่ 6 สถ�บันวิทย�ก�รก�รค้� มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�
- ประก�ศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 1
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - กรรมก�ร 
   - กรรมก�รบริห�ร
บมจ. ทีทีดับบลิว - กรรมก�ร
  - กรรมก�รบริห�ร
  - กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
  - กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
  - กรรมก�รผู้จัดก�ร
ธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย - ประธ�นกรรมก�ร
บจ. โรงแรมท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ - ประธ�นกรรก�ร
  - กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร
บจ. ประป�ปทุมธ�นี - กรรมก�ร
บจ. ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ - กรรมก�ร

นายประเวศ อิงคดาภา 

ตำ�แหน่ง

- กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

- ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ (เกียรตินิยม) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

- เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ�

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

  - กรรมก�รตรวจสอบ

  - กรรมก�รอิสระ

บจ. กรุงเทพซินธิติกส์ - ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

บจ. บ�งกอกโคเจนเนอเรชั่น

บจ. บ�งกอกอินดัสเทรียลแก๊ส

บจ. โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล

(อุตส�หกรรมในกลุ่มของ ดร. พิชิต นิธิว�สิน)
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นายประเสริฐ มริตตนะพร

ตำ�แหน่ง

- กรรมการบริหาร

- กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

- ปริญญ�ตรี พ�ณิชยศ�สตร์บัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 6/2551 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 

 รุ่น 6/2553 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9/2552 

 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

  - กรรมก�รบริห�ร

  - กรรมก�ร

บมจ. ช.ก�รช่�ง - กรรมก�รคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

   และสิ่งแวดล้อม

  - กรรมก�รบริห�ร

  - กรรมก�ร

  - รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส  

   กลุ่มง�นบริห�ร

บจ. ไฟฟ้�น้ำ�งึม 2 - กรรมก�ร

บจ. ช.ก�รช่�ง-โตกิว - กรรมก�ร

คอนสตรัคชั่น

บจ. เซ�ท์อีสท์ เอเชีย  - กรรมก�ร

เอนเนอร์จี

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

ตำ�แหน่ง

- กรรมการบริหาร

- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�เอก รัฐประศ�สนศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยเซ�เทิร์นแคลิฟอร์เนีย

 ประเทศสหรัฐอเมริก�

- ปริญญ�โท นโยบ�ยส�ธ�รณะ มห�วิทย�ลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริก�

- ปริญญ�ตรี อักษรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 106/2551 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) รุ่น 37/2553 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 16/2553 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 3/2553 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - กรรมก�รบริห�ร

  - กรรมก�ร

บมจ. ช.ก�รช่�ง - กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

  - กรรมก�รบริห�ร

บจ. บ�งเขนชัย - กรรมก�ร

บจ. ที่ดินบ�งปะอิน - กรรมก�ร 
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นายอัลวิน จี

ตำ�แหน่ง

- กรรมการบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�ตรี ก�รเงิน บอสตันคอลเลจ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2555 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร์ - กรรมก�ร

บจ. เซ�ท์อีสท์ เอเชีย - กรรมก�ร 

เอนเนอร์จี - กรรมก�รบริห�ร 

  - กรรมก�รผู้จัดก�ร 

บจ. ไฟฟ้�น้ำ�งึม 2 - กรรมก�ร

  - กรรมก�รบริห�ร

  - กรรมก�รผู้จัดก�ร

    

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

ตำ�แหน่ง

- กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหาร

- กรรมการบริษัท

- กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ก�รอบรม

- ปริญญ�โท เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยนอร์ทเวสเทิร์น 

 ประเทศสหรัฐอเมริก�

- ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริก�

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบัน

บมจ. ซีเค พ�วเวอร ์ - กรรมก�รบรรษทัภิบ�ลและบรหิ�รคว�มเสีย่ง

  - กรรมก�รบริห�ร

  - กรรมก�ร

  - กรรมก�รผู้จัดก�รและเลข�นุก�รบริษัท

  - รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นบริห�ร

บจ. ไซยะบุรี พ�วเวอร์ - กรรมก�ร    

  - กรรมก�รบริห�ร

  - กรรมก�รผู้จัดก�ร 

บจ. ไฟฟ้�น้ำ�งึม 2 - กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร
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นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัท หรือ 

CKP) ก่อต้ังโดยกลุ่มบริษัท ช.ก�รช�่ง จำ�กัด (มห�ชน) 

(กลุม่ ช.ก�รช�่ง) โดยจดทะเบียนจัดตัง้เมือ่วนัท่ี 8 มถินุ�ยน 

2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บ�ท ด้วยวัตถุประสงค์  

ให้เป็นบริษัทแกนนำ�ของกลุ่ม ช.ก�รช่�ง ที่มุ่งเน้นก�รลงทุน 

ในธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�กพลังง�นประเภทต่�งๆ 

โดยบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยก�รถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 

(Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ย

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นประเภทต่�งๆ ซึ่งบริษัทมีร�ยได้หลักจ�ก

เงนิปันผลรบัจ�กก�รลงทุนถอืหุ้นในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม 

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชน เมื่อวันท่ี   

6 กุมภ�พันธ์ 2556 และหุ้นส�มัญของบริษัทได้รับก�ร     

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน และเริม่ทำ�ก�รซือ้ข�ย

ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตล�ดหลักทรัพย์)              

เมื่อวันที่ 18 กรกฎ�คม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้�นบ�ท 

เรียกชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว และเมื่อวันที่ 10 เมษ�ยน 2558 

บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ล้�นบ�ท 

โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว           

7,370 ล้�นบ�ท
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 ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จำ�นวน 6 บริษัทในโครงก�รไฟฟ้� 3 ประเภท 

ได้แก่ โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ� โครงก�รไฟฟ้�ระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงก�รไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ ซ่ึงมีสัดส่วน                       

ก�รลงทุนที่เป็นบริษัทย่อยทั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซ�ท์อีสท์เอเชีย เอนเนอร์จี จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 56 ซึ่ง 

บริษัท เซ�ท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำ�กัด ลงทุนใน บริษัท ไฟฟ้�น้ำ�งึม 2 จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 75 บริษัท บ�งปะอิน                   

โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 65 บริษัท บ�งเขนชัย จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษัทร่วมทั้งสิ้น             

3 บริษัท ซึ่งลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ทุกบริษัท ได้แก่ บริษัท ไซยะบุรี พ�วเวอร์ จำ�กัด บริษัท เชียงร�ย โซล่�ร์ 

จำ�กัด และ บริษัท นครร�ชสีม� โซล่�ร์ จำ�กัด

 โครงก�รไฟฟ้�ท่ีบริษัทเข้�ลงทุนส่วนใหญ่เปิดดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์แล้ว โดยมีโครงก�รท่ีอยู่ในระหว่�งก�รก่อสร้�ง

จำ�นวน 2 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รไฟฟ้�ระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงก�ร 2 ของ บริษัท บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

จำ�กัด (BIC-2) ซึ่งค�ดว่�จะเริ่มเปิดดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ได้ในช่วงปี 2560 และโครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรี ของ บริษัท 

ไซยะบุรี พ�วเวอร์ จำ�กัด ค�ดว่�จะเริ่มเปิดดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ได้ในช่วงปี 2562

2. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน

วิสัยทัศน์ :  เป็นบรษิทัชัน้นำ�ในธุรกจิผลติไฟฟ้�ในประเทศไทยและภูมิภ�คอ�เซียนท่ีมีก�รดำ�เนินง�นอันมีประสทิธิภ�พ

พันธกิจ :  1) สร้�งผลตอบแทนที่ดี มั่นคงและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น 

 2) ให้คว�มสำ�คัญอย่�งต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน
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เป้าหมายการดำาเนินงาน :  บรษิทัมีนโยบ�ยขย�ยก�รลงทุนในธุรกจิผลติและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�กพลงัง�นประเภทต่�งๆ 

ท้ังในประเทศและภูมภิ�คอ�เซียน โดยมวีตัถปุระสงคเ์ป็นสว่นหน่ึงในก�รสร�้งคว�มมัน่คง

ด�้นพลงัง�นให้กบัประเทศจ�กโครงก�รด�้นพลงัง�นท่ีหล�กหล�ย ดว้ยคว�มเขม้แขง็ของ

ฐ�นเงินลงทุนและคว�มร่วมมือระหว่�งพันธมิตรในเครือพร้อมสร้�งผลตอบแทนสูงสุด    

ให้กับผู้ถือหุ้นอย่�งยั่งยืน 

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

 ปี 2554

- วันที่ 1 มิถุน�ยน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ช.ก�รช่�ง จำ�กัด (มห�ชน) (CK) ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง 

“บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด” ซึ่งประกอบธุรกิจ Holding Company โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้�ง                        

ก�รถือหุ้นของกลุ่มพลังง�นไฟฟ้�ภ�ยใต้ก�รถือหุ้นของ CK ให้ม�อยู่ภ�ยใต้ CKP เพียงแห่งเดียว และเพื่อรองรับ

ก�รขย�ยง�นในอน�คตของธุรกิจพลังง�น โดยมีก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญในช่วงที่ผ่�นม� ดังนี้ 

 ปี 2555 

- วันที่ 10 พฤษภ�คม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นส�มัญของ บริษัท เซ�ท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำ�กัด (SEAN)               

เพ่ิมเติมจ�ก บริษัท ท�งด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (BECL)* จำ�นวน 110,112,500 หุ้น หรือคิดเป็น                   

ร้อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน ทำ�ให้บริษัทถือหุ้นใน SEAN รวมเป็นจำ�นวน 361,168,999 หุ้น หรือคิดเป็น              

ร้อยละ 54.67 ของทุนจดทะเบียน

- วันที่ 26 มิถุน�ยน 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทที่ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�กพลังแสงอ�ทิตย์จ�ก CK 

จำ�นวน 2 บริษัท ได้แก่

1) บริษัท บ�งเขนชัย จำ�กัด (BKC) จำ�นวน 2,342,498 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ           

เรียกชำ�ระแล้วที่เท่�กับ 234,250,000 บ�ท ในร�ค�หุ้นละ 225 บ�ท

2) บริษัท นครร�ชสีม� โซล่�ร์ จำ�กัด (NRS) จำ�นวน 664,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

และเรียกชำ�ระแล้วที่เท่�กับ 221,500,000 บ�ท ในร�ค�หุ้นละ 128.50 บ�ท

- วันที่ 31 สิงห�คม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้น SEAN จ�ก บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

จำ�กัด จำ�นวน 8,809,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว ทำ�ให้สัดส่วน            

ก�รถือหุ้นของบริษัทใน SEAN เพิ่มเป็น 369,977,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.00 ของทุนจดทะเบียนและ            

เรียกชำ�ระแล้ว

- วันที่ 26 ธันว�คม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทที่ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้� จำ�นวน 2 บริษัทจ�ก CK         

ซึ่งเป็นโครงก�รไฟฟ้�ที่ผลิตไฟฟ้�จ�กพลังแสงอ�ทิตย์ และโครงก�รไฟฟ้�ระบบ Cogeneration ได้แก่

*	 บริษัท	 ทางด่วนกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 (BECL)	 ควบรวมกับ	 บริษัท	 รถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 (BMCL)	 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น																													

บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	(BEM)	เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2558
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1) บริษัท เชียงร�ย โซล่�ร์ จำ�กัด (CRS) จำ�นวน 875,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชำ�ระแล้วที่เท่�กับ 291,750,000 บ�ท ในร�ค�หุ้นละ 122.88 บ�ท 

2) บริษัท บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด (BIC) จำ�นวน 63,019,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของ               

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้วในร�ค�หุ้นละ 12.88 บ�ท

- บริษัทมีก�รปรับโครงสร้�งเงินทุนให้เหม�ะสมโดยมีก�รลดทุนจดทะเบียนต�มมติท่ีประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 พฤศจิก�ยน 2555 ที่มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจ�ก 9,200 ล้�นบ�ท เป็นจำ�นวน 

6,133.30 ล้�นบ�ท โดยเป็นก�รลดทุนเพื่อคืนทุนที่ลดลงให้แก่ผู้ถือหุ้นต�มสัดส่วนที่ทำ�ให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 

3,066.70 ล้�นบ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 306.67 ล้�นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 10 บ�ท ซึ่งบริษัทดำ�เนินก�ร

จดทะเบียนลดทุนแล้วเมื่อวันที่ 11 มกร�คม 2556

 ปี 2556

- วันที่ 2 มกร�คม 2556 บริษัทซื้อหุ้น BIC เพิ่มเติมอีกจำ�นวน 26,029,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของ             

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้วในร�ค�หุ้นละ 12.88 บ�ท โดยซื้อจ�ก บริษัท ที่ดินบ�งปะอิน จำ�กัด เป็นผลให้

บริษัทถือหุ้น BIC ทั้งหมดเท่�กับ 89,049,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำ�ระแล้ว

ของ BIC ที่เท่�กับ 1,370 ล้�นบ�ท

- วันที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2556 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจ�ก 3,066.70 ล้�นบ�ท เป็น 4,600 ล้�นบ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญใหม่จำ�นวน 153,330,000 หุ้น                

มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ 10 บ�ท จำ�หน่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต�มสัดส่วนในร�ค�หุ้นละ 40 บ�ท และได้มีมติให้

เปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้จ�กเดิมหุ้นละ 10 บ�ทเป็นหุ้นละ 5 บ�ท พร้อมกันนี้ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจ�ก 4,600 ล้�นบ�ท เป็น 5,500 ล้�นบ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญใหม่จำ�นวน 180 ล้�นหุ้น มูลค่�ที่

ตร�ไว้หุ้นละ 5 บ�ท และมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่�วเสนอข�ยต่อประช�ชนทั่วไป พร้อมทั้งมีมติ

ให้บริษัทแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

- บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อ       

วันที่ 6 กุมภ�พันธ์ 2556

- วันที่ 18 กรกฎ�คม 2556 หุ้นส�มัญของบริษัทได้เริ่มทำ�ก�รเข้�ซื้อข�ยครั้งแรกในตล�ดหลักทรัพย์ 

 ปี 2557

- วันที่ 22 เมษ�ยน 2557 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทนำ�ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ                

จำ�นวน 170 ล้�นบ�ท เพื่อชดเชยผลข�ดทุนสะสมในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท

- ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุล�คม 2557 มีมติอนุมัติให้ BIC ทำ�ร�ยก�ร            

ที่เกี่ยวโยงกัน โดยเข้�ลงน�มสัญญ�ว่�จ้�ง CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทให้เป็นผู้รับเหม�ก่อสร้�งโครงก�ร 

BIC-2 โดยมีมูลค่�สัญญ�ไม่เกิน 4,310 ล้�นบ�ท ซึ่งมีกำ�หนดเริ่มก�รก่อสร้�งในวันที่ 1 มกร�คม 2558 โดยมี

กำ�หนดเวล�ก�รก่อสร้�ง 29 เดือน ซึ่งค�ดว่�จะแล้วเสร็จและเริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ได้ในช่วงกล�งปี 2560



18 รายงานประจำาปี 2558

4. พัฒนาการที่สำาคัญในรอบปี 2558

 วันที่ 9 เมษ�ยน 2558 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 มีมติอนุมัติ ดังนี้

1) จ่�ยเงินปันผลจ�กผลประกอบก�รปี 2557 ในอัตร�หุ้นละ 0.10 บ�ท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 110 ล้�นบ�ท 

โดยมีกำ�หนดจ่�ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันท่ี 27 เมษ�ยน 2558 ซึ่งเป็นก�รจ่�ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น           

ครั้งแรกของบริษัท

2) เข้�ซื้อหุ้น XPCL จ�ก CK ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น 805,830,000 หุ้น มูลค่�รวม

ประม�ณ 4,344 ล้�นบ�ท ซึ่งบริษัทได้ชำ�ระเงิน รับโอนหุ้นจำ�นวนดังกล่�วจ�ก CK พร้อมจดทะเบียนเข้�เป็น          

ผู้ถือหุ้นของ XPCL แทน CK แล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุน�ยน 2558 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมก�รและผู้บริห�รใน XPCL ต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น ซึ่งเป็นไปต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน              

ที่ ทจ. 28/2551 

3) ลดมูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหุ้นจ�กเดิม 5 บ�ท เป็น 1 บ�ท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำ�นวน 3,740 ล้�นบ�ท 

มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 9,240 ล้�นบ�ท โดยบริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน               

และทุนชำ�ระแล้วจำ�นวน 7,370 ล้�นบ�ท ต่อกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว            

เมื่อวันที่ 29 พฤษภ�คม 2558

4) ออกและเสนอข�ยหุ้นส�มัญเพ่ิมทุนจำ�นวน 1,870 ล้�นหุ้น พร้อมออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ                    

ท่ีจะซื้อหุ้นส�มัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซื้อและชำ�ระค่�หุ้นส�มัญเพ่ิมทุนจำ�นวน 1,870 ล้�นหุ้น              

รวมจำ�นวน 3,740 ล้�นหุ้น ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงคว�มจำ�นงใช้สิทธิ                 

ต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญเพิ่มทุนแต่อย่�งใด 

 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 9 มิถุน�ยน 2558 มีมติอนุมัติ ดังนี้

1) แต่งตั้ง น�ยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เป็นกรรมก�รบริห�ร

2) แต่งตั้ง น�ยธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร และเลข�นุก�รบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎ�คม 2558

 ท้ังนี้ หุ้นส�มัญเพ่ิมทุนของบริษัทเริ่มทำ�ก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์ในวันท่ี 4 มิถุน�ยน 2558 และใบสำ�คัญ              

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1) เริ่มทำ�ก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์ในวันที่ 9 มิถุน�ยน 2558

5. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

 5.1 นโยบ�ยก�รแบ่งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในกลุ่ม

  บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�กพลังง�นประเภทต่�งๆ         

ซึ่งบริษัทมีร�ยได้หลักจ�กเงินปันผลรับจ�กก�รลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทจะจัดส่งบุคล�กร                         

เข้�ปฏิบัติง�นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลก�รบริห�รง�นของบริษัทต่�งๆ อย่�งใกล้ชิด 

  บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทเป็นผู้ประกอบก�รโครงก�รไฟฟ้�ประเภทต่�งๆ ซึ่งประกอบด้วย โครงก�ร

ไฟฟ้�พลังน้ำ� โครงก�รไฟฟ้�ระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงก�รไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ 
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 5.2 โครงสร้�งก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

  บริษัทดำ�เนินง�นในลักษณะ Holding Company ในธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�กพลังง�นประเภทต่�งๆ 

โดยมีมูลค่�ก�รลงทุนรวมในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปต�มหลักเกณฑ์

ก�รดำ�รงสถ�นะบริษัทจดทะเบียนของ Holding Company ต�มประก�ศคณะกรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง ก�รดำ�รงสถ�นะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555 โดยมีร�ยละเอียด

โครงสร้�งก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

   สัดส่วน

 กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ลักษณะธุรกิจ การถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นรายอื่น

   (%)

บริษัท เซ�ท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้�พลังน้ำ� 56% • บริษัท ผลิตไฟฟ้�ร�ชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด

จำากัด    (มห�ชน) 33.34%

   • บริษัท พี.ที. จำ�กัดผู้เดียว 5.33%

   • บริษัท ชล�ภัค ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

    5.33%

บริษัท ไซยะบุรี พ�วเวอร์ จำ�กัด ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�ก 30% • บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด 25.00%

 ไฟฟ้�พลังน้ำ�  • ELECTRICITE DU LAOS (EDL) 20.00%

   • บริษัท ผลิตไฟฟ้� จำ�กัด (มห�ชน) 12.50%

   • บริษัท ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ จำ�กัด 

    (มห�ชน)* 7.50%

   • บริษัท พี.ที. จำ�กัดผู้เดียว 5.00%

บริษัท บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�และไอน้ำ� 65% • บริษัท โกลบอล เพ�เวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด 

จำากัด จ�กโรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration   (มห�ชน) 25.00%

   • ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 8.00%

   • ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยอื่นๆ 2.00%

บริษัท บ�งเขนชัย จำ�กัด ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�ก 100% -

 โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ 

บริษัท เชียงร�ย โซล่�ร์ จำ�กัด ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�ก 30% บริษัท ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด์ ทู จำ�กัด

 โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์  70.00%

บริษัท นครร�ชสีม� โซล่�ร์ จำ�กัด ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�ก 30% บริษัท ซอนนีดิกซ์ ไทยแลนด์ วัน จำ�กัด

 โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์  70.00%

บริษัท ซีเคพี โซล่�ร์ จำ�กัด1 พัฒน�ธุรกิจผลิตไฟฟ้�ประเภทต่�งๆ 100% -

บริษัท วิส โซลิส จำ�กัด1 พัฒน�ธุรกิจผลิตไฟฟ้�ประเภทต่�งๆ 100% -

บริษัท เฮลิออส พ�วเวอร์ จำ�กัด1 พัฒน�ธุรกิจผลิตไฟฟ้�ประเภทต่�งๆ 100% -

บริษัท อพอลโล่ พ�วเวอร์ จำ�กัด1 พัฒน�ธุรกิจผลิตไฟฟ้�ประเภทต่�งๆ 100% -

บริษัท โซเล่ พ�วเวอร์ จำ�กัด1 พัฒน�ธุรกิจผลิตไฟฟ้�ประเภทต่�งๆ 100% -

หมายเหตุ : 1	ยังไม่มีการดำาเนินงาน

*	 บริษัท	 ทางด่วนกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 (BECL)	 ควบรวมกับ	 บริษัท	 รถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 (BMCL)	 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น																	

บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	(BEM)	เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2558
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6.  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

 บริษัทมีโครงสร้�งและสัดส่วนก�รถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มิถุน�ยน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ล่�สุด คือ

 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ร�ยของบริษัท ได้แก่ บริษัท ช. ก�รช่�ง จำ�กัด (มห�ชน) (CK) (สัดส่วนร้อยละ 30.25) บริษัท 

ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (BEM)* (สัดส่วนร้อยละ 19.40) และ บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) 

(TTW) (สดัสว่นรอ้ยละ 25.31) ซึง่บรษิทัผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ่ท้ังส�มบรษิทั และบรษิทัถอืว�่เป็นบรษิทัในกลุม่ ช.ก�รช�่ง ท้ังหมด

 เดิม CK มีธุรกิจหลักคือธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งโครงก�รขน�ดใหญ่ ต่อม� CK ได้มีก�รลงทุนในธุรกิจสัมปท�นและ

ส�ธ�รณูปโภคเพื่อเป็นก�รสร้�งคว�มมั่นคงในด้�นร�ยได้ และเพิ่มคว�มหล�กหล�ยในก�รประกอบธุรกิจ ซึ่ง CKP ถือเป็น

บริษัทแกนนำ� (Flagship Company) ท�งด้�นพลังง�นของกลุ่ม ช.ก�รช่�ง โดยในอน�คตก�รพัฒน�ธุรกิจด้�นพลังง�น

ภ�ยใต้กลุ่ม ช.ก�รช่�ง จะดำ�เนินก�รผ่�น CKP

บริษัท ทางดวนและ
รถไฟฟา จำกัด 
(มหาชน) (BEM)

บริษัท ซีเค พาวเวอร
จำกัด (มหาชน) 
(CKP)

บริษัท ทีทีดับบลิว
จำกัด (มหาชน) 
(TTW)

ผูถือหุนอ�นๆ
บริษัท ช.การชาง 
จำกัด (มหาชน) 
(CK)

17.13%

19.40%

30.25% 25.04%

25.31%

19.04%

*	 บริษัท	 ทางด่วนกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 (BECL)	 ควบรวมกับ	 บริษัท	 รถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 (BMCL)	 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น																			

บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	(BEM)	เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2558

ธุรกิจรับเหมา
กอสราง

BEM

TTW

CKP

ธุรกิจสัมปทาน
และสาธารณูปโภค
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

 บริษัทดำ�เนินธุรกิจใน Holding Company โดยก�รเข้�ลงทุนในบริษัทต่�งๆ ทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ             

ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้� ร�ยได้หลักของบริษัทจึงม�จ�กเงินปันผลต�มสัดส่วนก�รร่วมทุน                 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทมีกำ�ลังก�รผลิตติดตั้งจ�กโรงไฟฟ้�ที่เดินเครื่องเชิงพ�ณิชย์แล้ว           

และโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก่อสร้�งรวม 2,159.5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกำ�ลังก�รผลิตติดตั้งจ�กโรงไฟฟ้�           

ที่เดินเครื่องเชิงพ�ณิชย์แล้ว 754.5 เมกะวัตต์ และกำ�ลังก�รผลิตติดตั้งจ�กโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก่อสร้�ง             

1,405 เมกะวัตต์ บริษัทจัดประเภทก�รลงทุนออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจโครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ� ได้แก่ บริษัท เซ�ท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำ�กัด (SEAN) และ

บริษัท ไซยะบุรี พ�วเวอร์ จำ�กัด (XPCL)

2. ธุรกิจโครงก�รไฟฟ้�ระบบ Cogeneration ได้แก่ บริษัท บ�งปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด (BIC)

3. ธุรกิจโครงก�รไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ ได้แก่ บริษัท บ�งเขนชัย จำ�กัด (BKC) บริษัท เชียงร�ย 

โซล่�ร์ จำ�กัด (CRS) และ บริษัท นครร�ชสีม� โซล่�ร์ จำ�กัด (NRS)

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

 รายได้จาก ดำาเนินการ สัดส่วน รายได้ ปี 2558 % ของ รายได้ ปี 2557 % ของ

 ธุรกิจหลัก โดย การถือหุ้น (ล้านบาท) รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวม

รายได้จากธุรกิจหลัก      

โรงไฟฟ้�พลังน้ำ� SEAN 56% 3,883.15 56.61 3,976.45 56.31

โรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration BIC 65% 2.654.89 38.71 2,803.12 39.69

โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ BKC 100% 158.47 2.31 162.57 2.30

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก    6,696.51 97.63 6,942.14 98.30

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

  ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และ

  บริษัทร่วม

โรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration BIC  65% - - - -

โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ CRS 30% 21.89 0.32 22.18 0.31

โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ NRS 30% 13.86 0.20 12.49 0.18

โรงไฟฟ้�พลังน้ำ� XPCL 30% (27.18 ) (0.39) - -

รวมส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จาก

  เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

  และบริษัทร่วม    8.57 0.13 34.67 0.49

รายได้อื่นๆ       

ร�ยได้ค่�บริห�รโครงก�ร บริษัทและ  60.59 0.88 56.86 0.81

 บริษัทย่อย

ร�ยได้อื่นๆ บริษัทและ  93.59 1.36 28.37 0.40

 บริษัทย่อย

รวมรายได้อื่นๆ    154.18 2.24 85.23 1.21

รายได้รวม    6,859.26 100.00 7,062.04 100.00
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    1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

     โครงการไฟฟ้าพลังนำ้า

 โรงไฟฟ้�ในกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย

 - โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�น้ำ�งึม 2

 - โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรี

 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริก�รธุรกิจโครงก�รไฟฟ้�พลังนำ้�

  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม 2

  บริษัทถือหุ้นใน SEAN สัดส่วนร้อยละ 56 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว และ SEAN ถือหุ้นสัดส่วน              

ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้วใน บริษัท ไฟฟ้�น้ำ�งึม 2 จำ�กัด (NN2) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว (สปป.ล�ว) และได้รับสัมปท�นในก�รพัฒน�และดำ�เนินโครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�น้ำ�งึม 2 

จ�กรัฐบ�ล สปป.ล�ว

  โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�น้ำ�งึม 2 ตั้งอยู่บนลำ�น้ำ�งึมระหว่�งภูเข�ภูแซและภูฮวด บ้�นห้วยม่อ เมืองฮ่ม แขวงเวียงจันทน์ 

สปป.ล�ว โดยอยู่ห่�งจ�กเขื่อนน้ำ�งึม 1 ขึ้นไปท�งต้นน้ำ�ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะท�ง 35 กิโลเมตร                     

และอยู่ห่�งจ�กเมืองเวียงจันทน์ สปป.ล�ว ในแนวตรงเป็นระยะท�ง 90 กิโลเมตร มีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�จำ�นวน                    

615 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�ช่วงแรก (Initial Operation Date หรือ IOD) เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2554 

และเริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ในวันที่ 1 มกร�คม 2556 โดยโครงก�ร

ไฟฟ้�พลังน้ำ�น้ำ�งึม 2 จำ�หน่�ยไฟฟ้�ท่ีผลิตได้ท้ังหมดให้แก่ ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต�มสัญญ�                    

ซื้อข�ยไฟฟ้�ซึ่งมีระยะเวล� 25 ปี นับจ�กวันที่เริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์

  รายได้ค่าไฟฟ้าของ NN2

  สัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�กำ�หนดปริม�ณไฟฟ้�ท่ี กฟผ. จะรับซ้ือในแต่ละปีจำ�นวน 2,310 ล้�นกิโลวัตต์-ชั่วโมง             

(ล้�นหน่วย) โดยแบ่งเป็นประเภทต่�งๆ ดังนี้

(ก) พลังง�นไฟฟ้�หลัก (Primary Energy หรือ PE) ปีละจำ�นวน 2,218 ล้�นหน่วย โดยแต่ละวันส�ม�รถ              

ผลิตไฟฟ้�ได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมง ก�รชำ�ระค่�ไฟฟ้�ดังกล่�วจะชำ�ระเป็นเงินสกุลบ�ทและดอลล�ร์สหรัฐฯ

(ข) พลังง�นไฟฟ้�รอง (Secondary Energy หรือ SE) ปีละจำ�นวน 92 ล้�นหน่วย เป็นไฟฟ้�ที่ผลิตได้เฉพ�ะ

ในเดอืนสงิห�คม กนัย�ยน และตุล�คม ของทุกปี ก�รชำ�ระค�่ไฟฟ้�ดงักล�่วจะชำ�ระเป็นสกุลเงนิบ�ทท้ังหมด
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(ค) พลังง�นไฟฟ้�ส่วนเกิน (Excess Energy หรือ EE) เป็นไฟฟ้�ส่วนเกินเกิดขึ้นเมื่อ NN2 พบว่�ปริม�ณน้ำ�            

มีม�กกว่�ที่ค�ดก�รณ์ ทำ�ให้ในเดือนนั้นๆ ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้ม�กกว่�จำ�นวนต�มข้อ (ก) และข้อ (ข) 

ซึง่ไดแ้จ้งลว่งหน้�ต่อ กฟผ. สว่นเกนิจ�กท่ีไดแ้จ้งจะนับเป็นพลงัง�นไฟฟ้�สว่นเกนิ ก�รชำ�ระค�่ไฟฟ้�ดงักล�่ว

จะชำ�ระเป็นสกุลเงินบ�ททั้งหมด 

  นอกจ�กนั้น ในกรณีที่ NN2 ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้ม�กกว่�จำ�นวน PE หรือ SE ที่กำ�หนดในสัญญ� จะส�ม�รถ

เก็บสะสมจำ�นวนหน่วยไฟฟ้�ที่ผลิตเกินนั้นในบัญชีไฟฟ้�สำ�รอง (Reserve Account) และส�ม�รถนำ�หน่วยไฟฟ้�ดังกล่�ว

ม�ใช้ในอน�คตได้ในกรณีที่ปีใดไม่ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�จำ�หน่�ยให้แก่ กฟผ. ได้ครบต�มเงื่อนไขสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�

  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี

  บริษัทถือหุ้นใน XPCL สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียน

ใน สปป.ล�ว และได้รับสัมปท�นในก�รพัฒน�และดำ�เนินโครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรีจ�กรัฐบ�ล สปป.ล�ว

  โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรีเป็นโครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�ประเภทฝ�ยทดน้ำ�บนลำ�น้ำ�โขง ซึ่งแตกต่�งจ�ก     

โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�น้ำ�งึม 2 ท่ีเป็นโครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�ประเภทเขื่อนกักเก็บ กล่�วคือ โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�            

ไซยะบุรี มีลักษณะเป็นฝ�ยน้ำ�ล้นที่มีคว�มสูงไม่ม�ก โดยจะปล่อยน้ำ�ไหลผ่�นเท่�กับปริม�ณน้ำ�ที่ไหลเข้�แต่ละวัน

  โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรีตั้งอยู่บนลำ�น้ำ�โขงตอนล่�ง ซึ่งอยู่ในอ�ณ�เขตของ สปป.ล�ว ทั้งหมด อยู่ห่�งจ�ก

แขวงหลวงพระบ�งไปท�งใต้ประม�ณ 80 กิโลเมตร และห่�งจ�กอำ�เภอเชียงค�น จังหวัดเลย ประม�ณ 160 กิโลเมตร 

XPCL มีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�จำ�นวน 1,285 เมกะวัตต์ โดยจะจำ�หน่�ยไฟฟ้�ที่ผลิตจ�กกำ�ลังก�รผลิต 1,220 เมกะวัตต์     

ให้แก่ กฟผ. ภ�ยใต้สัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�ระยะเวล� 29 ปี นับจ�กวันเริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์โดยที่สัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�

ดังกล่�วกำ�หนดวันดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ของ XPCL ตรงกับวันที่ 29 ตุล�คม 2562 และ XPCL จะจำ�หน่�ยไฟฟ้�จ�ก

กำ�ลังก�รผลิตอีก 60 เมกะวัตต์ให้แก่รัฐวิส�หกิจไฟฟ้�ล�ว (EdL) ภ�ยใต้สัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�ระหว่�ง EdL และ XPCL

  เน่ืองจ�ก XPCL อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�งโครงก�รในระยะท่ีสอง ต่อเน่ืองจ�กก�รก่อสร้�งโครงก�รในระยะแรก                         

ซึ่งแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนมกร�คม 2558 บริษัทจึงยังไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งร�ยได้จ�กก�รลงทุนใน XPCL ทั้งนี้ ก�รก่อสร้�ง

โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรีจะใช้เวล�ทั้งสิ้นประม�ณ 8 ปี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 ก�รก่อสร้�งโครงก�รคืบหน้�

ไปแล้วร้อยละ 56 ซึ่งเป็นไปต�มแผนก�รก่อสร้�ง

  ท้ังน้ี โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรีได้รับก�รออกแบบโดยวิศวกรรมศ�สตร์ชั้นเย่ียมด้�นไฟฟ้�พลังน้ำ�                

เพ่ือหลีกเลี่ยง ป้องกัน และลดผลกระทบท้ังท�งด้�นสิ่งแวดล้อมและสังคม ก�รออกแบบดังกล่�วได้รวมถึงก�รรักษ�              

ทรัพย�กรปล� ก�รระบ�ยตะกอน ก�รเดินเรือ ตลอดจนก�รป้องกันก�รกัดเซ�ะของตลิ่งและก�รรักษ�คุณภ�พน้ำ�ด้วย 

นอกจ�กนี้ เครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้�ทุกชนิดน้ันได้ใช้เทคโนโลยีชั้นยอดจ�กผู้ผลิตท่ีมีคว�มเชี่ยวช�ญสูงเป็นท่ียอมรับ        

จ�กทั่วโลก และในด้�นคว�มปลอดภัยของโครงก�รนั้นได้จัดให้มีประตูระบ�ยน้ำ�ล้นและประตูระบ�ยตะกอนที่มีขน�ดใหญ่

อย่�งครบถ้วน และออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวอย่�งเหม�ะสม
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 1.2 ก�รตล�ดและก�รแข่งขันธุรกิจโครงก�รไฟฟ้�พลังนำ้�

  ก�รพัฒน�โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�จะต้องอ�ศัยภูมิประเทศที่มีคว�มเหม�ะสม โดยประเทศเพื่อนบ้�นอย่�ง สปป.ล�ว 

มีศักยภ�พสูงในก�รพัฒน�โครงก�รและส�ม�รถจำ�หน่�ยไฟฟ้�ที่ผลิตได้กลับม�ยังประเทศไทยได้ ณ เดือนตุล�คม 2558 

โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ต่�งประเทศที่จำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้ กฟผ. มีดังนี้ 

  โครงการ ประเทศ กำาลังผลิต (เมกะวัตต์)

 1 เทิน-หินบุน (รวมส่วนต่อขย�ย) สปป.ล�ว 434

 2 ห้วยเฮ�ะ สปป.ล�ว 126

 3 น้ำ�เทิน 2 สปป.ล�ว 948

 4 น้ำ�งึม 2 สปป.ล�ว 5971

 5 หงส� สปป.ล�ว 491

หมายเหตุ: 1	 จากข้อมูลของ	กฟผ.	ระบุกำาลังการผลิตที่	กฟผ.	รับซื้อจากโครงการน้ำางึม	2	ณ	จุดส่งมอบไว้ที่	596.6	เมกะวัตต์	โดยที่กำาลังการผลิตติดตั้ง

ของโครงการน้ำางึม	2	เท่ากับ	615	เมกะวัตต์

  ในกรณีท่ีผู้พัฒน�โครงก�รต้องก�รจำ�หน่�ยไฟฟ้�ท่ีผลิตได้ให้กับประเทศไทยโดยก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�กับ 

กฟผ. น้ัน ประเภทของโรงไฟฟ้�และกำ�หนดชว่งเวล�เริม่จำ�หน่�ยไฟฟ้�จะเป็นไปต�มแผนพัฒน�กำ�ลงัผลติไฟฟ้�ของประเทศ 

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒน�กำ�ลังผลิตไฟฟ้�ของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2579 ซึ่งเป็นแผนสำ�หรับกำ�ลังก�รผลิต

ไฟฟ้�ในระยะย�ว โดยแผนดังกล่�วได้กำ�หนดก�รรับซื้อไฟจ�กต่�งประเทศในช่วงระหว่�งปี พ.ศ. 2558 - 2579 ดังนี้

 
ปี พ.ศ. โครงการ

 ชนิด 
ประเทศ

 กำาลังการผลิตตามสัญญา 

   เชื้อเพลิง  (เมกะวัตต์)

 2558 หงส� เครื่องที่ 1 - 2  ถ่�นหิน สปป.ล�ว 2 x 491

 2559 หงส� เครื่องที่ 3  ถ่�นหิน สปป.ล�ว 491

 2560 - - - -

 2562 น้ำ�เงี๊ยบ 1 พลังน้ำ� สปป.ล�ว 269 

 2562 เซเปียน-เซน้ำ�น้อย พลังน้ำ� สปป.ล�ว 354 

 2562 ไซยะบุรี พลังน้ำ� สปป.ล�ว 1,220 

 2563 - 2568 - - - -

 2569 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

 2570 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

 2571 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

 2572 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

 2573 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

 2574 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

 2575 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

 2576 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

 2577 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

 2578 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

 2579 ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ  ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ 700

   รวม  11,016



25บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

  ในปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนและพัฒน�โรงไฟฟ้�พลังน้ำ�อยู่พอสมควรทำ�ให้เกิดก�รแข่งขันในก�รพัฒน�โครงก�รและ 

ก�รเสนอข�ยไฟฟ้� อย่�งไรกต็�มในก�รพัฒน�โครงก�รโรงไฟฟ้�พลงัน้ำ�ตอ้งใชเ้งนิลงทุนคอ่นข�้งสงู ใชร้ะยะเวล�น�นในก�ร 

ศกึษ�คว�มเป็นไปได ้รวมถงึมคีว�มซบัซอ้นในก�รกอ่สร�้งม�กกว�่โรงไฟฟ้�ประเภทอ่ืน ตอ้งใชป้ระสบก�รณ ์คว�มชำ�น�ญ

ในก�รออกแบบกอ่สร�้ง นอกจ�กน้ียังต้องศึกษ�ผลกระทบสิง่แวดลอ้มอีกดว้ย เน่ืองจ�กก�รสร�้งโรงไฟฟ้�พลงัน้ำ�ขน�ดใหญ่

ตอ้งใชพ้ื้นท่ีจำ�นวนม�ก ซึง่อ�จสง่ผลกระทบตอ่ก�รดำ�รงชวีติของประช�ชนในบรเิวณพ้ืนท่ีของโครงก�ร รวมท้ังทรพัย�กรธรรมช�ต ิ

โดยรอบ ทำ�ให้ก�รศึกษ�ผลกระทบด้�นสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงม�ตรก�รในก�รลดผลกระทบและเยียวย�        

ผู้ได้รับผลกระทบอย่�งมีประสิทธิภ�พและเหม�ะสมจึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่ง จ�กเหตุผลดังกล่�วทำ�ให้จำ�นวนผู้ลงทุนและ

พัฒน�โครงก�รจะถูกจำ�กัดด้วยเงื่อนไขด้�นศักยภ�พท�งก�รเงิน ด้�นเทคโนโลยี และคว�มชำ�น�ญในก�รพัฒน�โครงก�ร

  บริษัทเชื่อมั่นในศักยภ�พในก�รแข่งขันจ�กประสบก�รณ์และคว�มชำ�น�ญในก�รพัฒน�โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�

ขน�ดใหญ่ใน สปป.ล�ว โดยนอกจ�กโครงก�รโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�น้ำ�งึม 2 แล้ว ยังมีโครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ท่ีอยู่ระหว่�ง              

ก�รพัฒน�และก่อสร้�งโดยกลุ่มบริษัท ได้แก่ 

- โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�ไซยะบุรี ขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 1,285 เมกะวัตต์ โดย XPCL ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง

และมีกำ�หนดดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ในเดือนตุล�คม พ.ศ. 2562

 1.3 ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รธุรกิจโครงก�รไฟฟ้�พลังนำ้�

  การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำา

  เขื่อนของโรงไฟฟ้�พลังน้ำ�น้ำ�งึม 2 มีลักษณะเป็นเขื่อนแบบเก็บกัก โดยจะเก็บน้ำ�ไว้ในอ่�งเก็บน้ำ� (Reservoir) 

เพ่ือใช้ในก�รผลิตไฟฟ้� ก�รก่อสร้�งเขื่อนจะสร้�งให้ระดับท่ีกักเก็บน้ำ�อยู่สูงกว่�โรงไฟฟ้� เพ่ือให้มีระดับน้ำ�ท่ีแตกต่�งกัน 

เมื่อน้ำ�ถูกปล่อยลงม�จะทำ�ให้มีแรงดันสูง โดยน้ำ�จะถูกปล่อยจ�กอ่�งกักเก็บน้ำ�ลงม�ต�มอุโมงค์ส่งน้ำ�ไปยังอ�ค�รโรงไฟฟ้� 

ซึ่งจะมีก�รควบคุมปริม�ณน้ำ�ท่ีปล่อยออกม�ให้ได้ต�มปริม�ณท่ีต้องก�ร ปริม�ณน้ำ�ท่ีไหลลงม�ต�มอุโมงค์ส่งน้ำ�ซึ่งมี                        

แรงดันสูง ซึ่งจะผลักดันให้ใบพัดของเครื่องกังหัน (Turbine) หมุนด้วยคว�มเร็วสูง เพล�ของเครื่องกังหันที่ต่อเข้�กับเพล�ของ 

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้� (Generator) จะเกิดก�รหมุนและทำ�ให้เกิดก�รเหนี่ยวนำ�ในเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้� ก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้� 

  อ�ค�รโรงไฟฟ้� (Power House) ติดตั้งเครื่องกังหันน้ำ�ชนิด Francis Turbine แบบแกนตั้ง จำ�นวน 3 ชุด               

ซึ่งเป็นเครื่องกังหันที่ทำ�ง�นแบบแรงโต้ เหม�ะสำ�หรับเขื่อนพลังน้ำ�ที่มีระดับคว�มสูงน้ำ�ป�นกล�งลักษณะเดียวกับเขื่อนของ

โครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�น้ำ�งึม 2 ส่วน Generator เป็นเครื่องชนิด Synchronous จำ�นวน 3 ชุด กำ�ลังก�รผลิตชุดละ      

205 เมกะวัตต์ โดยมีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�รวมทั้งสิ้น 615 เมกะวัตต์ 

  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำา

  แหลง่พลงัง�นในก�รผลติไฟฟ้�ของโครงก�รไฟฟ้�พลงัน้ำ�น้ำ�งมึ 2 คอื ปรมิ�ณน้ำ�ท่ีม�จ�กลำ�น้ำ�งมึ ซึง่มต้ีนกำ�เนิด

ม�จ�กที่ร�บสูงเชียงขว�ง มีคว�มย�วตลอดลำ�น้ำ�ประม�ณ 354 กม. โดยพื้นที่อ่�งเก็บน้ำ�ครอบคลุม 107 ต�ร�งกิโลเมตร 

และมีคว�มจุน้ำ�เต็มที่ 4,886 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร ที่ระดับน้ำ�เต็มเขื่อนสูงสุด 375 เมตรเหนือระดับน้ำ�ทะเล

  อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�น้ำ�ท่ีนำ�ม�ใช้ในก�รผลิตไฟฟ้�ดังกล่�วจะไม่มีต้นทุนค่�ใช้จ่�ย เพร�ะเป็นน้ำ�ท่ีได้ม�ต�ม

ธรรมช�ติ แต่ก็มีข้อจำ�กัดอยู่บ้�งเพร�ะปริม�ณน้ำ�ในแต่ละช่วงจะมีปริม�ณที่ไม่แน่นอนและไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ ทั้งนี้           

ขึ้นอยู่กับสภ�พอ�ก�ศและฤดูก�ล อย่�งไรก็ต�ม ในก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ของโครงก�รไฟฟ้�พลังน้ำ�น้ำ�งึม 2 ได้ทำ�ก�ร

ศึกษ�ค่�สถิติปริม�ณน้ำ�ฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 50 ปี (ระหว่�ง พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2546) พบว่�ปริม�ณน้ำ�ฝนในลำ�น้ำ�งึมมีม�ก 

เพียงพอและส�ม�รถกักเก็บน้ำ� เพื่อใช้ในก�รผลิตไฟฟ้�ได้ต�มปริม�ณที่ได้ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�กับ กฟผ. ในแต่ละปี
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 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริก�รธุรกิจ

  โรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration

  บริษัทถือหุ้นใน BIC สัดส่วนร้อยละ 65             

โดย BIC เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�และไอน้ำ�จ�ก     

โรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration ท่ีใช้ก๊�ซธรรมช�ติ    

เป็นเชื้อเพลิงโดย BIC-1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตส�หกรรม

บ�งปะอิน อำ�เภอบ�งปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย� มีกำ�ลัง

ก�รผลิตไฟฟ้� 117.5 เมกะวัตต์ และกำ�ลังผลิตไอน้ำ� 19.6 ตันต่อชั่วโมง มีสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�กับ 

กฟผ. จำ�นวน 90 เมกะวัตต์ ระยะเวล� 25 ปีนับจ�กวันที่เริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ และจำ�หน่�ย

ไฟฟ้�ที่เหลือและไอน้ำ�ให้แก่ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมที่อยู่ในนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน โดย BIC-1 เริ่มดำ�เนินก�ร

เชิงพ�ณิชย์ในวันที่ 28 มิถุน�ยน 2556

  ปริมาณน้ำาในเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม 2 ในปี 2557 และปี 2558 มีดังนี้

 ปี 2558 ปี 2557

  ระดับความสูง ปริมาณน้ำา ระดับความสูง ปริมาณน้ำา

  (ม.รทก.)* (ลูกบาศก์เมตร) (ม.รทก.) (ลูกบาศก์เมตร)

 มกร�คม  373.72 4,771.96 372.33 4,604.72

 กุมภ�พันธ์  373.93 4,560.22 370.64 4,431.54

 มีน�คม  371.90 4,140.04 368.23 4,190.92

 เมษายน  367.71 3,390.05 358.93 3.333.79

 พฤษภ�คม  359.58 2,669.52 350.62 2,667.29

 มิถุน�ยน  350.65 2,258.43 343.85 2,192.50

 กรกฎ�คม  344.84 2,829.75 343.89 2,195.29

 สิงห�คม  352.76 3,906.65 351.76 2,753.04

 กันยายน  365.28 4,554.07 367.35 4,104.97

 ตุล�คม  371.84 4,735.18 374.30 4,811.22

 พฤศจิก�ยน  373.58 4,553.05 373.78 4,755.82

 ธันว�คม  371.83 4,617.17 373.76 4,749.59

หมายเหตุ	:		ข้อมูลจาก	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด

	 *	ม.รทก.	คือ	เมตรเหนือระดับน้ำาทะเลปานกลาง

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 โครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration

 โรงไฟฟ้�ในกลุ่มธุรกิจน้ี คือ โครงก�รโรงไฟฟ้�

บ�งปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงก�ร 1 (BIC-1)
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  นอกจ�กน้ี BIC อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�โครงก�รโรงไฟฟ้�บ�งปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงก�ร 2 (BIC-2)                  

ขน�ดกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�จำ�นวน 120 เมกะวัตต์ และไอน้ำ�ปริม�ณ 20 ตันต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ BIC-1 

ในนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน อำ�เภอบ�งปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย� โดย BIC-2 จะผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้แก่ 

กฟผ. จำ�นวน 90 เมกะวัตต์ ต�มสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�ระยะเวล� 25 ปี นับจ�กวันที่เริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ ส่วนไฟฟ้�

ที่เหลือและไอน้ำ�จะจำ�หน่�ยให้แก่ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมที่อยู่ในนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน ทั้งนี้ สัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�

ระหว่�ง กฟผ. และ BIC-2 กำ�หนดวันเริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ของ BIC-2 ในวันที่ 1 มิถุน�ยน 2560 คว�มคืบหน้�       

ในก�รก่อสร้�งโครงก�ร BIC-2 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 กว่�ร้อยละ 18 ซึ่งเป็นไปต�มแผนก�รก่อสร้�ง

  รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC-1 ที่จำาหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ประกอบไปด้วย

(1) ค่�พลังง�นไฟฟ้� (Capacity Payment) กำ�หนดจ�กต้นทุนของโรงไฟฟ้�ที่ กฟผ. ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได้             

ในอน�คต (Long Run Avoided Capacity Cost) จ�กก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กโรงไฟฟ้�ที่ใช้เชื้อเพลิงพ�ณิชย์

ขน�ดใหญ่รวมค่�ระบบส่ง

(2) ค่�พลังง�นไฟฟ้� (Energy Payment) กำ�หนดจ�กค่�เชื้อเพลิงในก�รผลิตพลังง�นไฟฟ้� ค่�ดำ�เนินก�ร            

ค่�บำ�รุงรักษ� และค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินเครื ่องของโรงไฟฟ้�ที ่ กฟผ. ส�ม�รถหลีกเลี ่ยงได้ในอน�คต                  

(Long Run Avoided Energy Cost) จ�กก�รรับซื้อพลังง�นไฟฟ้�จ�กโรงไฟฟ้�ของผู้ผลิตไฟฟ้�ร�ยเล็กที่

ผลิตไฟฟ้�ด้วยระบบ Cogeneration

(3) ค่�ก�รประหยัดก�รใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving) กำ�หนดจ�กประโยชน์ท่ีได้รับจ�กก�รประหยัดเชื้อเพลิง             

ท่ีผู้ผลิตไฟฟ้�ร�ยเล็กส�ม�รถประหยัดได้จ�กก�รผลิตพลังง�นคว�มร้อนและพลังง�นไฟฟ้�ร่วมกันโดยใช้             

ระบบ Cogeneration

  รายได้ค่าไฟฟ้าของ BIC-1 ที่จำาหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

  โดยท่ัวไปบรษิทัจะกำ�หนดร�ค�ค�่ไฟฟ้�ท่ีจำ�หน่�ยให้แกล่กูค�้อุตส�หกรรม โดยอ้�งอิงกบัอัตร�ค่�ไฟฟ้�ของ กฟภ. 

สำ�หรับกิจก�รขน�ดใหญ่ และอ�จมีส่วนลดสำ�หรับลูกค้�บ�งร�ย 

  รายได้จากการจำาหน่ายไอน้ำาของ BIC-1 

  สัญญ�ก�รจำ�หน่�ยไอน้ำ�ให้แก่ลูกค้�อุตส�หกรรมน้ันจะมีก�รเจรจ�กับลูกค้�แต่ละร�ยเช่นเดียวกันกับสัญญ�                             

จำ�หน่�ยไฟฟ้� บริษัทกำ�หนดร�ค�ไอน้ำ�จ�กต้นทุนที่ลูกค้�หลีกเลี่ยงได้ห�กซื้อจ�กบริษัท (Avoided Cost Basis) ร�ค�ไอน้ำ� 

มักจะปรับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงก�รเปลี่ยนของดัชนีต่�งๆ รวมถึงค่�ก๊�ซและดัชนีร�ค�ผู้บริโภคของไทย

 2.2 ก�รตล�ดและก�รแข่งขันธุรกิจโรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration

  ในก�รขย�ยธุรกจิโรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration บรษิทัมุง่พิจ�รณ�ท่ีรปูแบบก�รจำ�หน่�ยไฟฟ้�สว่นใหญใ่ห้ กฟผ. 

และจำ�หน่�ยไฟฟ้�และไอน้ำ�ส่วนท่ีเหลือให้ผู้ประกอบก�รอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นรูปแบบท่ีมีคว�มมั่นคงในด้�นร�ยได้ม�กกว่�              

เมื่อเปรียบเทียบกับก�รจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้ผู้ประกอบก�รอื่นๆ เพียงอย่�งเดียว
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  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นม� รฐับ�ลไดม้กี�รประก�ศรบัซ้ือไฟฟ้�จ�กโรงไฟฟ้�พลงัคว�มรอ้นรว่มแบบ Firm Type 

ระบบ Cogeneration ขน�ดกำ�ลังก�รผลิตที่จำ�หน่�ยเข้�สู่ระบบไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ทำ�ให้มีผู้พัฒน�โครงก�รโรงไฟฟ้� 

ประเภทดังกล่�วอยู่หล�ยร�ย โดย ณ เดือนธันว�คม 2558 โรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration มีสถ�นะดังนี้

   
กำาลังการผลิตติดตั้ง

 ปริมาณขาย

 สถานะ จำานวนโครงการ 
(เมกะวัตต์)

 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

    (เมกะวัตต์)

 ยังไม่ดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ 38 4,521.421 3,420.000

 ดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์แล้ว 38 4,719.310 3,117.000

หมายเหตุ	:		ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	ณ	เดือนธันวาคม	2558

  แผนพัฒน�กำ�ลังผลิตไฟฟ้�ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 ได้บรรจุโครงก�รโรงไฟฟ้�ใหม่ท่ีรับซื้อจ�ก               

ผู้ผลิตไฟฟ้�ร�ยใหญ่ท่ีมีข้อผูกพันแล้ว โดยในส่วนของก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนขน�ดเล็กน้ัน กำ�หนดว่�             

ในช่วงปี 2558 - 2568 ให้มีก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�ก SPP จำ�นวน 97 โครงก�ร รวมกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้� 5,922 เมกะวัตต์ 

แบ่งเป็น (1) ระบบก�รผลิตพลังง�นคว�มร้อนและไฟฟ้�ร่วมกัน (Cogeneration) จำ�นวน 41 โครงก�ร รวมกำ�ลังผลิต

ไฟฟ้� 3,660 เมกะวัตต์ (2) ระบบก�รผลิตพลังง�นคว�มร้อนและไฟฟ้�ร่วมกัน (Cogeneration) ต่ออ�ยุสัญญ� จำ�นวน 

25 โครงก�ร รวมกำ�ลังผลิตไฟฟ้� 424 เมกะวัตต์ (3) พลังง�นหมุนเวียน จำ�นวน 31 โครงก�ร รวมกำ�ลังผลิตไฟฟ้� 

1,838 เมกะวัตต์

  บรษิทัเชือ่มัน่ในศกัยภ�พในก�รแขง่ขนัสำ�หรบัก�รพัฒน�โรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration เนือ่งจ�กมปีระสบก�รณ์

จ�กก�รได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จำ�หน่�ยไฟฟ้�ต�มประก�ศรับซื้อในปี พ.ศ. 2550 (จ�ก BIC-1) และต�มประก�ศรับซื้อ            

ในปี พ.ศ. 2553 (BIC-2) นอกจ�กนั้นบริษัทยังได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมอย่�งต่อเนื่องในด้�นต่�งๆ ที่มีคว�มสำ�คัญต่อ

โครงก�ร เช่น คว�มส�ม�รถในก�รจัดห�เชื้อเพลิง ก�รเชื่อมต่อกับจุดรับซื้อไฟฟ้� ลูกค้�ที่จะรับซื้อไฟฟ้�และไอน้ำ� เป็นต้น

 2.3 ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รธุรกิจโรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration

  การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration

  ในก�รผลิตไฟฟ้�ของโรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration ของ BIC จะนำ�ก๊�ซธรรมช�ติเข้�ม�เป็นเชื้อเพลิง                  

ในก�รเผ�ไหม้ เพื่อทำ�ให้เกิดแรงดันคว�มร้อนไปขับเคลื่อนกังหันก๊�ซ (Gas Turbine) ก�รหมุนของกังหันก๊�ซดังกล่�วจะหมุน 

ให้เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้� (Power Generator) ผลิตไฟฟ้�ออกม� จ�กนั้นไอร้อนที่เกิดจ�กก�รเผ�ไหม้ในเครื่องกังหันก๊�ซ            

ซึ่งมีคว�มร้อนสูงจะผ่�นไปยังหม้อไอน้ำ� (Heat Recovery Steam Generator “HRSG”) ทำ�ให้ได้ไอน้ำ�แรงดันสูง                  

(High Pressure Steam) ไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ� (Steam Turbine) ก�รหมุนของกังหันไอน้ำ�ก็จะไปหมุนขับให้เครื่องกำ�เนิด 

ไฟฟ้� (Power Generator) ผลิตไฟฟ้�ต่อไป

  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration

  ก�รผลิตไฟฟ้�ของโรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration ของ BIC จะใช้ก๊�ซธรรมช�ติและน้ำ�ประป�เป็นวัตถุดิบ           

ในก�รผลิต โดย BIC-1 ได้ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยก๊�ซธรรมช�ติกับ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) (ปตท.) เมื่อวันที่ 18 มีน�คม 

2554 ระยะเวล� 25 ปี และได้ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยน้ำ�ประป� กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มห�ชน) (TTW) เมื่อวันที่                  

15 กุมภ�พันธ์ 2554 ระยะเวล� 25 ปี
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

 

 โรงไฟฟ้�ในกลุ่มธุรกิจนี้คือ 

- โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ของ 

 บริษัท บ�งเขนชัย จำ�กัด

- โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ของ 

 บริษัท เชียงร�ย โซล่�ร์ จำ�กัด

- โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ของ 

 บริษัท นครร�ชสีม� โซล่�ร์ จำ�กัด

 3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริก�รธุรกิจโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท บางเขนชัย จำากัด (BKC)

  บริษัทถือหุ้นใน BKC ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย BKC ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำ�บลโคกไทย อำ�เภอปักธงชัย จังหวัด

นครร�ชสีม� บนพื้นที่ประม�ณ 180 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอ�ทิตย์แบบฟิล์มบ�ง (Thin Film) มีขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 

8 เมกะวัตต์ และได้ลงน�มในสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�สำ�หรับผู้ผลิตไฟฟ้�ร�ยเล็กม�กกับก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.)                   

เมื่อวันที่ 28 กรกฎ�คม 2552 มีระยะเวล� 5 ปี และต่อสัญญ�ได้อีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติจนกว่�จะมีก�รยกเลิกสัญญ� 

ต�มสัญญ�ดังกล่�ว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อไฟฟ้�ในปริม�ณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ และ BKC จะได้รับส่วนเพิ่มร�ค�รับซื้อไฟฟ้� 

(Adder) ในอัตร� 8 บ�ทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (หน่วย) เป็นระยะเวล� 10 ปี นับแต่วันเริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ ซึ่ง BKC 

ได้เริ่มผลิตและจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 10 สิงห�คม 2555 นอกจ�กนี้ BKC ได้ดำ�เนินก�รยื่นขอใบรับรอง

ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเพื่อสิทธิในก�รจำ�หน่�ยค�ร์บอนเครดิต และได้รับใบรับรองดังกล่�วแล้วเมื่อวันที่                      

29 สิงห�คม 2555

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด (CRS)

  บริษัทถือหุ้นใน CRS ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย CRS ตั้งอยู่ที่ ตำ�บลท่�ข้�วเปลือก อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงร�ย 

บนพื้นที่ประม�ณ 160 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอ�ทิตย์แบบ Multi-Crystalline Cells มีขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 8 เมกะวัตต์ 

โดย CRS ได้ลงน�มในสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�สำ�หรับผู้ผลิตไฟฟ้�ร�ยเล็กม�กกับ กฟภ. มีระยะเวล� 5 ปีและต่อสัญญ�            

ได้อีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติจนกว่�จะมีก�รยกเลิกสัญญ�ต�มสัญญ�ดังกล่�ว กฟภ. ตกลงท่ีจะซื้อพลังง�นไฟฟ้�                         

ในปริม�ณสูงสุด 8 เมกะวัตต์ และ CRS จะได้รับส่วนเพิ่มร�ค�รับซื้อไฟฟ้� (Adder) ในอัตร� 8 บ�ทต่อหน่วย เป็นระยะเวล� 

10 ปี นับแต่วันเริ่มดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ ซึ่ง CRS ได้เริ่มผลิตไฟฟ้�ให้แก่ กฟภ. เมื่อวันท่ี 17 มกร�คม 2556                              

นอกจ�กนี้ CRS ได้ดำ�เนินก�รย่ืนขอใบรับรองก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเพ่ือสิทธิในก�รจำ�หน่�ยค�ร์บอนเครดิต 

และได้รับใบรับรองดังกล่�วแล้วเมื่อวันที่ 11 กันย�ยน 2555

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด (NRS)

  บรษิทัถอืหุ้นใน NRS ในสดัสว่นรอ้ยละ 30 โดย NRS ตัง้อยู่ท่ี ตำ�บลตะเคยีน อำ�เภอด�่นขนุทด จังหวดันครร�ชสมี� 

บนพื้นที่ประม�ณ 300 ไร่ ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอ�ทิตย์แบบฟิล์มบ�ง (Thin Film) มีขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 6 เมกะวัตต์ 

โดย NRS ได้ลงน�มในสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�สำ�หรับผู้ผลิตไฟฟ้�ร�ยเล็กม�กกับ กฟภ. มีระยะเวล� 5 ปีและต่อสัญญ�          

ได้อีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติจนกว่�จะมีก�รยกเลิกสัญญ� ต�มสัญญ�ดังกล่�ว กฟภ. ตกลงที่จะซื้อพลังง�นไฟฟ้�            

ในปริม�ณสูงสุด 6 เมกะวัตต์ และ NRS จะได้รับ Adder ในอัตร� 8 บ�ทต่อหน่วย เป็นระยะเวล� 10 ปี นับแต่วันเริ่ม             
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30 รายงานประจำาปี 2558

ดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ ซึ่ง NRS ได้เริ่มผลิตไฟฟ้�ให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 8 มีน�คม 2555 นอกจ�กนี้ NRS ได้ดำ�เนินก�ร

ย่ืนขอใบรับรองก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกเพ่ือสิทธิในก�รจำ�หน่�ยค�ร์บอนเครดิต และได้รับใบรับรองดังกล่�วแล้ว

เมื่อวันที่ 30 สิงห�คม 2555

  รายได้ค่าไฟฟ้าของ BKC CRS และ NRS ประกอบไปด้วย

1. อัตร�ค่�พลังง�นไฟฟ้�ที่ข�ยให้ กฟภ. อยู่ในระดับแรงดัน 11 - 13 กิโลโวลต์ ร�ค�จะเป็นไปต�มประก�ศ

ของ กฟผ. รวมกับค่�ไฟฟ้�ผันแปรข�ยส่ง (Ft)

2. ค่�ส่วนเพิ่มร�ค�รับซื้อไฟฟ้� (Adder) ในอัตร� 8 บ�ท/หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) เป็นระยะเวล� 10 ปี       

นับจ�กวันที่เริ่มต้นซื้อข�ยไฟฟ้�กับ กฟภ.

 3.2 ก�รตล�ดและก�รแข่งขันธุรกิจโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์

  ศักยภ�พก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังแสงอ�ทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้�งม�ก ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ในเส้นศูนย์สูตร 

ทำ�ให้ได้รับพลังแสงอ�ทิตย์โดยเฉลี่ยท้ังปีสูงกว่�เขตอ่ืนๆ ของโลก ซึ่งก�รศึกษ�จ�กข้อมูลด�วเทียมประกอบก�รตรวจวัด

ภ�คพ้ืนดินของกรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น (พพ.) พบว่�พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภ�พด้�นพลังแสงอ�ทิตย์                

ของประเทศไทย ซึ่งมีคว�มเข้มรังสีแสงอ�ทิตย์เฉลี่ยท้ังปีประม�ณ 18.2 เมกะจูลต่อต�ร�งเมตร ส่วนใหญ่อยู่ท�ง                     

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และบ�งส่วนอยู่ในพื้นที่ภ�คกล�งตอนล่�ง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภ�พในก�รผลิตไฟฟ้�

จ�กพลังแสงอ�ทิตย์ได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์ (ข้อมูล: กรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น)

  แผนพัฒน�พลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) เป็น         

หน่ึงในห้�แผนของกรอบแผนบูรณ�ก�รพลงัง�นแห่งช�ต ิท้ังน้ี AEDP เน้นก�รพัฒน�พลงัง�นทดแทนและพลงัง�นท�งเลอืก 

ให้เต็มต�มศักยภ�พในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีก�รส่งเสริมก�รผลิตไฟฟ้�จ�กเชื้อเพลิงขยะชีวมวล และก๊�ซชีวภ�พ รวมถึง

พลังง�นทดแทนอื่นๆ เช่น ลม และแสงอ�ทิตย์ เป็นต้น พร้อมขย�ยระบบส่งไฟฟ้�และระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ของก�รไฟฟ้�

ทั้งส�มให้รองรับก�รส่งเสริมพลังง�นทดแทนเป็นร�ยพื้นที่ ตลอดจนพัฒน�ระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พ

ในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทน โดยมีเป้�หม�ยท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนก�รผลิตไฟฟ้�ด้วยพลังง�นทดแทนจ�กปัจจุบัน                

ที่ร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 ของปริม�ณคว�มต้องก�รไฟฟ้�รวมของประเทศในปี 2579 โดยจะมีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�จ�ก

พลังง�นหมุนเวียนรวมเท่�กับ 19,634.4 เมกะวัตต์ ดังนี้

หน่วย : เมกะวัตต์

 ปี แสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ำา ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน รวม*

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

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

หมายเหตุ	:	*	กำาลังการผลิตติดตั้ง
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  ในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�กำ�ลังผลิตไฟฟ้�ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 ได้นำ�แผน AEDP ผนวกเข้�ม�

เป็นหนึ่งในสมมติฐ�นก�รพย�กรณ์คว�มต้องก�รไฟฟ้�และกำ�ลังผลิตไฟฟ้�ใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579 ไว้ด้วย 

  คณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�นแหง่ช�ติ (กพช.) ได้เหน็ชอบในก�รส่งเสริมก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์

ด้วยก�รรับซื้อไฟฟ้�ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นม� โดยในวันที่ 15 สิงห�คม 2557 กพช. ได้มีมติเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กโครงก�รโรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ ดังนี้

1) เห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้�จ�กโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้

1.1) โครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

1.1.1) ให้เปิดรับซื้อไฟฟ้�ในส่วนที่เหลือ อีกประม�ณ 576 เมกะวัตต์ (ให้เต็มต�มเป้�หม�ย 2,000 

เมกะวัตต์) ในอัตร�รับซื้อไฟฟ้�แบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 5.66 บ�ทต่อหน่วย เป็นระยะ

เวล� 25 ปี และให้มีกำ�หนดก�รจ่�ยไฟฟ้�เข้�ระบบเชิงพ�ณิชย์ภ�ยในสิ้นเดือนธันว�คม 2558

1.1.2) มอบให้ พพ. รับไปพิจ�รณ�และเจรจ�กับผู้ท่ีย่ืนข้อเสนอโครงก�รเพ่ือขอข�ยไฟฟ้�ไว้เดิม              

ท่ียังไม่ได้รับก�รพิจ�รณ�ตอบรับซ้ือไฟฟ้� ซึ่งมีคำ�ขอค้�งก�รพิจ�รณ�อยู่จำ�นวน 1,054                

เมกะวัตต์ โดยให้เจรจ�รับซื้อไฟฟ้�ในส่วนท่ีเหลืออีกประม�ณ 576 เมกะวัตต์ แบบ FiT                

ในอัตร� 5.66 บ�ทต่อหน่วย เป็นระยะเวล� 25 ปี ทั้งนี้ ให้อยู่ในสถ�นที่ตั้งต�มข้อเสนอเดิม

และตอ้งมีก�รกำ�หนดก�รจ่�ยไฟฟ้�เข�้ระบบภ�ยในสิน้เดอืนธนัว�คม 2558 ท้ังน้ีห�กผลก�รเจรจ� 

กับผู้ย่ืนข้อเสนอโครงก�รเดิมดังกล่�วไม่ส�ม�รถตกลงกันได้และมิได้มีก�รอนุมัติให้ตอบรับ              

ซื้อไฟฟ้�ภ�ยในสิ้นปี 2557 ให้ถือเป็นก�รยุติข้อเสนอโครงก�รนั้น

1.2) โครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนหลังค�

1.2.1) ให้ขย�ยเวล�กำ�หนดก�รจ่�ยไฟฟ้�เข้�ระบบเชิงพ�ณิชย์สำ�หรับโครงก�รผลิตไฟฟ้�พลังง�น                

แสงอ�ทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังค� (Solar PV Rooftop) สำ�หรับโครงก�รที่ผูกพันกับภ�ครัฐแล้ว 

จำ�นวน 130.64 เมกะวัตต์ จ�กที่กำ�หนดไว้เดิม ภ�ยในเดือนธันว�คม 2556 เป็นภ�ยใน                 

สิ้นเดือนธันว�คม 2557

1.2.2) ให้เปิดรับซื้อไฟฟ้�สำ�หรับโครงก�รผลิตไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังค� (Solar PV 

Rooftop) ประเภทโครงก�รขน�ดเล็กสำ�หรับที่พักอ�ศัยขน�ดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ เพิ่มอีก 

69.36 เมกะวัตต์ โดยกำ�หนดอัตร� FiT 6.85 บ�ทต่อหน่วย โดยมีกำ�หนดก�รจ่�ยไฟฟ้�                       

เข้�ระบบเชิงพ�ณิชย์ภ�ยในสิ้นเดือนธันว�คม 2558

1.3) โครงก�รผลิตไฟฟ้�พลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์ แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน สำ�หรับหน่วยง�นร�ชก�รและ        

สหกรณ์ก�รเกษตร 

1.3.1) ให้ปรับเปลี่ยนก�รดำ�เนินง�นโครงก�รผลิตไฟฟ้�พลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งใน               

พ้ืนท่ีชุมชน เป็นโครงก�รผลิตไฟฟ้�พลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์สำ�หรับหน่วยง�นร�ชก�รและ

สหกรณ์ก�รเกษตร ขน�ดติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ต่อแห่ง รวม 800 เมกะวัตต์ ในอัตร� 

FiT 5.66 บ�ทต่อหน่วย โดยมีระยะเวล�สนับสนุน 25 ปี กำ�หนดก�รจ่�ยไฟฟ้�เข้�ระบบ            

เชิงพ�ณิชย์ภ�ยในสิ้นเดือนธันว�คม 2558 

1.3.2) มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รม�ตรก�รส่งเสริมก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน           

ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�นแห่งช�ติ ในก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ            

ก�รคัดเลือกโครงก�ร และพิจ�รณ�รับซื้อไฟฟ้� โดยคำ�นึงถึงประสิทธิภ�พก�รผลิตไฟฟ้�จ�ก

พลังง�นแสงอ�ทิตย์ และคว�มส�ม�รถรองรับของระบบส�ยส่ง 
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2) เห็นชอบอัตร�รับซื้อไฟฟ้�จ�กโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ในรูปแบบ FiT สำ�หรับใช้ในก�ร             

รับซื้อไฟฟ้�ในปี 2557 - 2558 โดยมีระยะเวล�สนับสนุน 25 ปี ดังนี้ 

2.1) โครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน ขน�ดกำ�ลังผลิตติดตั้งไม่เกิน             

90 เมกะวัตต์ อัตร� FiT 5.66 บ�ทต่อหน่วย 

2.2) โครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนหลังค�

2.2.1) กลุ่มบ้�นอยู่อ�ศัย ขน�ดกำ�ลังผลิตติดตั้ง 0 - 10 กิโลวัตต์ อัตร� FiT 6.85 บ�ทต่อหน่วย

2.2.2) กลุ่มอ�ค�รธุรกิจ/โรงง�น

(ก)  ขน�ดกำ�ลังผลิตติดตั้ง ม�กกว่� 10 - 250 กิโลวัตต์ อัตร� FiT 6.40 บ�ทต่อหน่วย

(ข)  ขน�ดกำ�ลังผลิตติดตั้ง ม�กกว่� 250 - 1,000 กิโลวัตต์ อัตร� FiT 6.01 บ�ทต่อหน่วย

2.3) โครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน สำ�หรับหน่วยง�นร�ชก�รและ            

สหกรณ์ก�รเกษตร อัตร� FiT 5.66 บ�ทต่อหน่วย โดยให้คณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น (กกพ.) 

ไปดำ�เนินก�รออกระเบียบก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ในรูปแบบ 

FiT ต่อไป 

3) เห็นชอบให้กระทรวงพลังง�น กระทรวงอุตส�หกรรม และกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม             

ห�รือร่วมกันเพ่ือกำ�หนดแนวท�งและดำ�เนินก�รในก�รบริห�รจัดก�รและกำ�จัดก�กขยะอันเกิดจ�กโครงก�ร

ผลิตไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์

  ต่อม�เมื่อวันที่ 22 ตุล�คม 2557 คณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�นแห่งช�ติ (กพช.) ได้มีมติเพิ่มเติมในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กโครงก�รไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ ดังนี้

1) ให้ขย�ยระยะเวล�กำ�หนดก�รจ่�ยไฟฟ้�เข้�ระบบเชิงพ�ณิชย์ สำ�หรับโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น           

แสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนหลังค� (Solar PV Rooftop) ที่ผูกพันกับภ�ครัฐแล้ว 130.64 เมกะวัตต์ จ�กเดิม

ภ�ยในสิ้นเดือนธันว�คม 2557 เป็นภ�ยในสิ้นเดือนมิถุน�ยน 2558

2) สำ�หรับโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์สำ�หรับหน่วยง�นร�ชก�รและสหกรณ์ก�รเกษตร                    

เห็นควรให้บริษัทจัดก�รพลังง�น (ESCO) เข้�ม�เป็นท่ีปรึกษ� เพ่ือให้คำ�แนะนำ�ในก�รพัฒน�โครงก�รให้         

เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นต่อไป

3) ให้เพิ่มปริม�ณก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จ�กเดิม 

576 เมกะวัตต์ เพ่ิมอีก 800 เมกะวัตต์ เพ่ือให้ครอบคลุมกับปริม�ณไฟฟ้�ของโครงก�รท่ีได้ย่ืนข้อเสนอ                 

ไว้แล้วทั้งหมด จำ�นวน 1,054 เมกะวัตต์ โดยห�กมีโครงก�รใดที่ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รผลิตไฟฟ้�ในพื้นที่               

ที่เสนอไว้เดิมได้ ก็ให้โครงก�รนั้นส�ม�รถเปลี่ยนพื้นที่ผลิตเพื่อจำ�หน่�ยไฟฟ้�ในพื้นที่ใหม่ได้

  ในส่วนของก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำ�หรับหน่วยง�น 

ร�ชก�รและสหกรณ์ก�รเกษตรนั้น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น (สกพ.) ได้จัดทำ�ระเบียบคณะกรรมก�ร

กำ�กับกิจก�รพลังง�นว่�ด้วยก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน สำ�หรับ

หน่วยง�นร�ชก�รและสหกรณ์ภ�คก�รเกษตร พ.ศ. 2558 (ระเบียบฯ) แล้วเสร็จ และได้ลงประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว 

เมื่อวันที่ 13 มีน�คม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีน�คม 2558 เป็นต้นไป โดยในข้อ 7 ของระเบียบฯ            

กำ�หนดว่� ผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้�ของโครงก�รจะต้องยื่นคว�มจำ�นงขอเข้�ร่วมโครงก�รต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไข

ต�มท่ีคณะกรรมก�รบริห�รม�ตรก�รส่งเสริมก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน (คณะกรรมก�รบริห�ร) กำ�หนด                                     

ซึ่งต่อม�เมื่อวันที่ 13 สิงห�คม 2558 กพช. ได้มีมติรับทร�บร่�งหลักเกณฑ์ก�รเข้�ร่วมโครงก�รต�มที่คณะกรรมก�รบริห�ร

ให้คว�มเห็นชอบและมอบหม�ยให้ กกพ. ดำ�เนินก�รในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป รวมท้ังได้เห็นชอบก�รเลื่อนกำ�หนดวัน                              

จ่�ยไฟฟ้�เข้�ระบบเชิงพ�ณิชย์ (SCOD) ของโครงก�รออกไปจ�กเดิมภ�ยในวันที่ 30 มิถุน�ยน 2559 เป็นให้มีก�รทยอย

จ่�ยไฟฟ้�เข้�ระบบเชิงพ�ณิชย์ เป็นระยะๆ โดยมีกำ�หนด SCOD ครั้งแรกภ�ยในวันที่ 30 กันย�ยน 2559 สำ�หรับพื้นที่
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ที่มีคว�มพร้อมด้�นระบบส่งไฟฟ้� และไม่เกินภ�ยในวันที่ 30 มิถุน�ยน 2561 สำ�หรับพื้นที่ที่เหลือ โดยให้มีก�รปรับปรุง

ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยปรมิ�ณก�รรบัซือ้ไฟฟ้�ต�มกลุม่เป้�หม�ยให้ชดัเจน เชน่ 400 เมกะวตัต ์สำ�หรบักลุม่สหกรณ์ก�รเกษตร 

และอีก 400 เมกะวัตต์ สำ�หรับหน่วยง�นร�ชก�ร หรือกลุ่มละประม�ณกึ่งหนึ่งของปริม�ณก�รรับซื้อไฟฟ้�โดยรวมของ

โครงก�ร

  ต่อม� เมื่อวันที่ 17 กันย�ยน 2558 กกพ. ได้ออกประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น เรื่อง ก�รรับซื้อ

ไฟฟ้�จ�กโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสำ�หรับหน่วยง�นร�ชก�รและสหกรณ์                  

ภ�คก�รเกษตร และกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รเข้�ร่วมโครงก�รก�รกลั่นกรองและคัดเลือกโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น           

แสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินสำ�หรับหน่วยง�นร�ชก�รและสหกรณ์ก�รเกษตร ให้สอดคล้องกับมติ กพช. เมื่อวันท่ี              

13 สิงห�คม 2558 โดยก�รประก�ศรับซื้อไฟฟ้�จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 จะออกประก�ศรับซื้อไฟฟ้�สำ�หรับพ้ืนท่ีท่ีมีคว�มพร้อมด้�นระบบส่งไฟฟ้�และศักยภ�พของ                   

เชื้อเพลิงอื่นๆ โดยมีกำ�หนดจ่�ยไฟฟ้�เข้�ระบบเชิงพ�ณิชย์ (SCOD) ไม่เกินวันที่ 30 กันย�ยน 2559 

ทั้งนี้ กำ�หนดเป้�หม�ยก�รรับซื้อไฟฟ้�ในระยะที่ 1 ไม่เกิน 600 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นหน่วยร�ชก�ร       

ไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ และสหกรณ์ภ�คเกษตรไม่เกิน 300 เมกะวัตต์

ระยะที่ 2 จะออกประก�ศรับซื้อไฟฟ้�ในภ�ยหลัง โดยมีกำ�หนด SCOD ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2561 ถึง           

วันที่ 30 มิถุน�ยน 2561 กำ�หนดให้ผู้ประสงค์จะเป็นเจ้�ของโครงก�รยื่นคำ�ขอได้ภ�ยในวันที่ 1 - 10 

พฤศจิก�ยน 2558 และ กกพ. จะดำ�เนินก�รคัดเลือกโครงก�รที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�ด้�นคุณสมบัติแล้ว

โดยวิธีก�รจับฉล�กในวันท่ี 15 ธันว�คม 2558 และกำ�หนดประก�ศร�ยชื่อผู้ท่ีได้รับก�รคัดเลือก             

อย่�งเป็นท�งก�รในวันท่ี 25 ธันว�คม 2558 โดยค�ดว่�ก�รประก�ศรับซื้อไฟฟ้�ในระยะท่ี 2              

จะมีขึ้นภ�ยในปี 2559

  ทั้งนี้ เมื่อครบกำ�หนดก�รยื่นคำ�ขอ ปร�กฎว่�มีผู้สนใจเข้�ยื่นคำ�ขอข�ยไฟฟ้�ทั้งสิ้น 618 ร�ย คิดเป็นปริม�ณ         

ก�รเสนอข�ยไฟฟ้�รวมทุกพ้ืนท่ี (ยกเว้นภ�คตะวันออกเฉียงเหนือและภ�คใต้ ซ่ึงไม่ได้เปิดให้ย่ืนคำ�ขอในระยะท่ี 1)                

จำ�นวน 2,905.50 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นปริม�ณก�รเสนอข�ยไฟฟ้�ของหน่วยง�นร�ชก�ร จำ�นวน 1,778.03 เมกะวัตต์ และ

สหกรณ์ภ�คก�รเกษตร จำ�นวน 1,127.47 เมกะวัตต์

  บริษัทได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมท้ังในด้�นพ้ืนท่ีและก�รคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีดีมีประสิทธิภ�พสูงในก�รพัฒน�            

โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ต�มเงื่อนไขก�รรับซื้อจ�กภ�ครัฐโดยจะมุ่งเน้นไปท่ีโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์                 

แบบติดตั้งบนพ้ืนดินเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินสำ�หรับหน่วยง�น

ร�ชก�รและสหกรณ์ภ�คก�รเกษตร โดย บริษัท ซีเคพี โซล่�ร์ จำ�กัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ได้เข้�ร่วมยื่นข้อเสนอ

ข�ยไฟฟ้�ภ�ยใต้ประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น เรื่อง ก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�กโครงก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น

แสงอ�ทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินสำ�หรับหน่วยง�นร�ชก�รและสหกรณ์ภ�คก�รเกษตรด้วย โดยโครงก�รท่ีบริษัท ซีเคพี             

โซล่�ร์ จำ�กัด ได้ย่ืนข้อเสนอข�ยไฟฟ้�น้ัน ได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�ด้�นคุณสมบัติ โดยรอผลก�รคัดเลือกผ่�นวิธีก�รจับฉล�ก                

ที่ กกพ. จะจัดให้มีขึ้น อย่�งไรก็ต�ม บริษัทมีคว�มตั้งใจและคว�มพร้อม ที่ยื่นข้อเสนอข�ยไฟฟ้�ภ�ยใต้ประก�ศดังกล่�วอีก

เมื่อมีก�รเปิดรับซื้อไฟฟ้�ในระยะที่ 2

 3.3 ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รธุรกิจโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์

  การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

  ในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์จะเป็นก�รเปลี่ยนพลังง�นแสงให้เป็นไฟฟ้� โดยก�รนำ�เซลล์แสงอ�ทิตย์ 

(Solar Cell) ม�รับแสงอ�ทิตย์ ซึ่งวิธีดังกล่�วจะเป็นขบวนก�รเปลี่ยนแปลงพลังง�นแสงอ�ทิตย์ให้เป็นไฟฟ้�ได้โดยตรง 

กล่�วคือ เมื่อแสงอ�ทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้�และมีพลังง�นม�กระทบกับส�รกึ่งตัวนำ� (Semi-Conductor) ที่มีคว�ม

ส�ม�รถในก�รดูดคลื่นพลังง�นแสงอ�ทิตย์ เมื่อส�รกึ่งตัวนำ�ได้รับแสงจ�กดวงอ�ทิตย์ เซลล์ดังกล่�วจะเปลี่ยนพลังง�นแสง
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เป็นพลังง�นไฟฟ้�กระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้�ท่ีผลิตขึ้นจ�กเซลล์แสงอ�ทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมี             

ค่�ต่ำ�ม�ก ก�รนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์จึงต้องนำ�เซลล์หล�ยๆ เซลล์ม�ต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่�แรงเคลื่อนไฟฟ้� 

ให้สูงขึ้น เซลล์ที่นำ�ม�ต่อกันในจำ�นวนและขน�ดที่เหม�ะสมนี้ เรียกว่� แผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel)

  ในก�รผลิตไฟฟ้�ของโรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ของ BKC CRS และ NRS จะมีกระบวนก�รผลิตไฟฟ้�             

เช่นเดียวกับหลักก�รทำ�ง�นดังกล่�วข้�งต้น โดยโรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ของ BKC และ NRS ติดตั้งแผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ 

ที่มีลักษณะแบบฟิล์มบ�ง (Thin Film) ส่วน CRS ติดตั้งแผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ที่มีลักษณะแบบ Multi-Crystalline Cells            

ซึ่งแผงเซลล์แสงอ�ทิตย์จะทำ�หน้�ที่รับแสงอ�ทิตย์ เมื่อแสงอ�ทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ดังกล่�ว จะทำ�ให้เกิด

ก�รผลิตไฟฟ้�ออกม�จ�กแผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ ไฟฟ้�ที่ผลิตได้จะเป็นไฟฟ้�กระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้�ต่ำ� ดังนั้น จึงต้อง

นำ�ไฟฟ้�กระแสตรงแรงดันต่ำ�ดังกล่�วไปผ่�นอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้�กระแสสลับแรงดันไฟฟ้�ต่ำ� 

ต่อจ�กนั้นไฟฟ้�กระแสสลับแรงดันไฟฟ้�ต่ำ�ดังกล่�วจึงถูกส่งผ่�นไปยังหม้อแปลงไฟฟ้� เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้�โดยแปลงเป็น

แรงดันไฟฟ้�ให้สูงขึ้น หลังจ�กนั้นจึงถูกส่งผ่�นไปยังส�ยส่งไฟฟ้�ของก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค เพื่อจำ�หน่�ยให้กับผู้ใช้ต่อไป

  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

  แหล่งพลังง�นที่สำ�คัญที่ใช้ในก�รผลิตไฟฟ้�ของโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ของ BKC CRS และ NRS คือ             

แสงอ�ทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีได้ม�จ�กธรรมช�ติ และไม่มีต้นทุนค่�ใช้จ่�ย อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�แสงอ�ทิตย์จะเป็นแหล่ง                          

พลังง�นธรรมช�ติที่มีขน�ดใหญ่และเป็นพลังง�นที่สะอ�ด แต่ก�รนำ�ม�ใช้มีข้อจำ�กัดอยู่บ้�ง เนื่องจ�กแสงอ�ทิตย์มีเฉพ�ะ

ในตอนกล�งวัน ตลอดจนคว�มเข้มของแสงอ�ทิตย์ก็มีคว�มเข้มไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละสภ�พท�งภูมิศ�สตร์และ           

สภ�พอ�ก�ศรวมถึงฤดูก�ลในแต่ละช่วงเวล�

  ดังน้ัน ก่อนท่ี BKC CRS และ NRS จะตัดสินใจเลือกทำ�เลหรือสถ�นท่ีท่ีจะเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้�พลังง�น             

แสงอ�ทิตย์ดังกล่�วได้มีก�รศึกษ�แล้วว่� บริเวณท่ีตั้งของโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์แต่ละแห่งจะมีปริม�ณคว�มเข้มของ        

แสงอ�ทิตย์ท่ีเพียงพอท่ีจะผลิตไฟฟ้� โดยโรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ของ BKC ตั้งอยู่ท่ี Latitude 14.7 ำN และ              

Longitude 102.0 ำE พบว่�มีค่�พลังง�นก�รแผ่รังสีเฉลี่ยเท่�กับ 17.62 เมกะจูล/ต�ร�งเมตร/วัน ซึ่งเพียงพอที่จะออกแบบ

โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้�ขน�ด 8 เมกะวัตต์ได้ 

  สำ�หรับโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ของ CRS ตั้งอยู่ที่ Latitude 20.17 ำN และ Longitude 100.02 ำE พบว่�             

มีค่�พลังง�นก�รแผ่รังสีซึ่งจะส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้เฉลี่ยเท่�กับ 16.97 เมกะจูล/ต�ร�งเมตร./วัน ซึ่งเพียงพอที่จะออกแบบ

โรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้�ขน�ด 8 เมกะวัตต์ได้

  สำ�หรับโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ของ NRS ตั้งอยู่ที่ Latitude 15 ำN และ Longitude 101 ำE พบว่�มีค่�พลังง�น

ก�รแผ่รังสีซึ่งจะส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้เฉลี่ยเท่�กับ 19.00 เมกะจูล/ต�ร�งเมตร/วัน ซึ่งเพียงพอท่ีจะออกแบบโรงไฟฟ้�                 

พลังแสงอ�ทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้�ขน�ด 6 เมกะวัตต์ได้

4. ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

 กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบในก�รผลิตและส่งกระแสไฟฟ้� เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�ของทั้งประเทศ โดย

มแีหลง่ผลติ คอื โรงไฟฟ้�ต่�งๆ ของ กฟผ. เอง รวมกบัรบัซือ้ไฟฟ้�จ�กผู้ผลติเอกชน สปป.ล�ว และประเทศม�เลเซีย 

หลังจ�กน้ันจึงข�ยไฟฟ้�ให้แก่ผู้ซื้อ คือ ก�รไฟฟ้�นครหลวง (“กฟน.”) ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (“กฟภ.”) และ          

ลูกค้�ตรง (โรงง�นอุตส�หกรรมบ�งแห่งท่ีกำ�หนดโดยพระร�ชกฤษฎีก�) ท้ังน้ี กฟผ. จะทำ�ก�รส่งพลังง�นไฟฟ้�               

ผ่�นสถ�นีไฟฟ้�แรงสูงต่�งๆ โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบในระบบจำ�หน่�ย (Distribution) 

และก�รข�ยปลีก (Retail) ให้แก่ประช�ชนทั่วไป โดยรับซื้อไฟฟ้�จ�ก กฟผ. ที่จุดเชื่อมต่อ และส่งเข้�สถ�นีไฟฟ้�ย่อย 

เพื่อกระจ�ยให้ผู้ใช้ไฟฟ้�ต่อไป
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 4.1 กำ�ลังก�รผลิตของประเทศ

  กำ�ลังก�รผลิตรวมของระบบ ณ เดือนตุล�คม 2558 แบ่งต�มประเภทของโรงไฟฟ้�มีดังนี้ 

 ประเภทโรงไฟฟ้า กำาลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ

 กำ�ลังผลิตของ กฟผ. 15,492.63 41.50

 ผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนร�ยใหญ่ 13,966.20 37.40

 ผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนร�ยเล็ก 5,012.52 13.40

 ซื้อไฟฟ้�จ�กต่�งประเทศ 2,895.60 7.70

  รวม 37,366.95 100.00

หมายเหตุ	:	ข้อมูลจาก	กฟผ.	ณ	เดือนธันวาคม	2558

  กำ�ลังก�รผลิตรวมของระบบสะสมเดือนมกร�คมถึงสิงห�คม 2558 แบ่งต�มประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิต มีดังนี้ 

 ประเภทเชื้อเพลิง จำานวนหน่วยผลิต (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) ร้อยละ

 ก๊�ซธรรมช�ติ  85,674.79 70.00

 ลิกไนต์  21,397.01 17.50

 พลังน้ำ�  11,215.97 9.20

 น้ำ�มันเต�  864.66 0.70

 น้ำ�มันดีเซล  172.99 0.10

 พลังง�นทดแทน  2,893.85 2.40

 ซื้อไฟฟ้�จ�กต่�งประเทศ 96.37 0.10

  รวม 122,315.64 100.00

หมายเหตุ	:	ข้อมูลจาก	กฟผ.	ณ	เดือนธันวาคม	2558

 4.2 คว�มต้องก�รพลังง�นไฟฟ้�สูงสุดของประเทศ

  คว�มต้องก�รพลังง�นไฟฟ้�สูงสุด เป็นปริม�ณไฟฟ้�ท่ีผู้บริโภคใช้รวมกันท้ังระบบสูงสุด ณ วันใดวันหนึ่งของ         

แต่ละปี โดยในปี 2558 คว�มต้องก�รพลังไฟฟ้�สูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 11 มิถุน�ยน เวล� 14.26 น. และคว�มต้องก�ร

พลังง�นไฟฟ้�สูงสุดช่วงปี 2554 จนถึง 2558 ดังนี้

 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 

 
ปี พ.ศ. เมกะวัตต์

 เพิ่มขึ้น

   เมกะวัตต์ %

 2554 23,900 -110 -0.45%

 2555 26,121 2,221 9.29%

 2556 26,598 477 1.83%

 2557 26,942 344 1.29%

 2558 27,346 404 1.50%

หมายเหตุ	ข้อมูลจาก	กฟผ.	ณ	เดือนธันวาคม	2558
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 4.3 แผนพัฒน�กำ�ลังผลิตไฟฟ้�ของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan)

  แผนพัฒน�กำ�ลังผลิตไฟฟ้�ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) ได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�และ                 

ให้คว�มเห็นจ�ก กกพ. เมื่อวันที่ 6 พฤษภ�คม 2558 และ กพช. ได้มีมติเห็นชอบแผน PDP 2015 ในก�รประชุมฯ           

ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภ�คม 2558 จ�กนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทร�บมติ กพช. ดังกล่�วเมื่อวันที่              

30 มิถุน�ยน 2558 ทั้งนี้ แผน PDP 2015 ครอบคลุมแผนก�รพัฒน�กำ�ลังผลิตไฟฟ้�ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 

  แผน PDP 2015 ได้ถูกจัดทำ�ขึ้นต�มแนวท�งที่ กพช. ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 สิงห�คม 2557 ดังนี้

1) ใหค้ว�มสำ�คญักบัคว�มมัน่คงของระบบไฟฟ�้ของประเทศ เพือ่ใหม้คีว�มมัน่คงครอบคลุมทัง้ระบบผลิตไฟฟ�้ 

ระบบส่งไฟฟ้� และระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ร�ยพื้นที่

2) นโยบ�ยก�รกระจ�ยเชื้อเพลิง เพื่อลดคว�มเสี่ยงก�รพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง

- ลดก�รพึ่งพิงก๊�ซธรรมช�ติเป็นเชื้อเพลิงหลัก

- เพิ่มสัดส่วนก�รผลิตไฟฟ้�จ�กโรงไฟฟ้�ถ่�นหินโดยใช้เทคโนโลยีสะอ�ด

- จัดห�ไฟฟ้�จ�กต่�งประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�ในระบบ

- ส่งเสริมก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน

- จัดสรรโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ไว้ปล�ยแผนต�มเดิม

3) กำ�ลังผลิตไฟฟ้�สำ�รอง (Reserve Margin) ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 15 ของคว�มต้องก�รพลังง�นไฟฟ้�สูงสุด

4) นโยบ�ยผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนร�ยใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนร�ยเล็ก (SPP) จะดำ�เนินก�รต�มสัญญ�

ของโรงไฟฟ้�เอกชนที่มีข้อผูกพันแล้ว

  นอกจ�กน้ี ระยะเวล�ของแผน PDP 2015 ยังสอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ของ                   

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.) และแผน PDP 2015 ยังเป็นหน่ึงในห้�แผนหลัก              

ภ�ยใต้กรอบแผนบูรณ�ก�รพลังง�นแห่งช�ติของกระทรวงพลังง�น ได้แก่ 

(1) แผนพัฒน�กำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�ของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) 

(2)  แผนอนุรักษ์พลังง�น (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) 

(3)  แผนพัฒน�พลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) 

(4)  แผนก�รจัดห�ก๊�ซธรรมช�ติของไทย และ 

(5)  แผนบริห�รจัดก�รน้ำ�มันเชื้อเพลิง

  แผน PDP 2015 ไดพ้ย�กรณค์ว�มต้องก�รพลงัง�นไฟฟ้�รวมสทุธิ (Energy) และพลงัง�นไฟฟ้�สงูสดุสทุธิ (Peak) 

ของประเทศเท่�กับ 326,119 ล้�นหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ต�มลำ�ดับ โดยค�ดก�รณ์ว่�ในช่วงปี 2557 - 2579 

คว�มต้องก�รพลังง�นไฟฟ้�รวมสุทธิของประเทศจะมีอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.67 ต่อปี

  ค่�พย�กรณ์คว�มต้องก�รพลังง�นไฟฟ้�รวมสุทธิและพลังง�นไฟฟ้�สูงสุดสุทธิภ�ยใต้แผน PDP 2015 ดังนี้

 
พ.ศ.

  PDP 2015

  พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) พลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย)

 2559 30,128 197,891

 2569 40,791 267,269

 2573 44,424 291,519

 2579 49,655 326,119
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  แผน PDP 2015 ค�ดก�รณ์ว่� ณ สิ้นปี 2579 ประเทศไทยจะมีกำ�ลังผลิตไฟฟ้�รวมสุทธิ 70,335 เมกะวัตต์ 

โดยเป็นกำ�ลังผลิตของโรงไฟฟ้�ใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2579 รวม 57,459 เมกะวัตต์ แยกต�มประเภทโรงไฟฟ้� ดังนี้

 ประเภทโรงไฟฟ้า เมกะวัตต์ เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้�พลังง�นหมุนเวียน  21,648

- ในประเทศ 12,105

- ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ 9,543 

โรงไฟฟ้�พลังน้ำ�แบบสูบกลับ  2,101

โรงไฟฟ้�โคเจนเนอเรชั่น  4,119

โรงไฟฟ้�พลังคว�มร้อนร่วม  17,478

โรงไฟฟ้�พลังคว�มร้อน  12,113

- โรงไฟฟ้�ถ่�นหิน/ลิกไนต์ 7,390

- โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ 2,000

- โรงไฟฟ้�กังหันก๊�ซ 1,250

- ซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ 1,473 

  รวม  57,459

  ในส่วนของสัดส่วนก�รใช้เชื้อเพลิงในก�รผลิตไฟฟ้�ของแผน PDP 2015 นั้น เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2557 กพช. 

ได้มีมติให้คว�มเห็นชอบหลักก�รและแนวท�งจัดทำ� PDP 2015 โดยมีกรอบประม�ณก�รสัดส่วนก�รใช้เชื้อเพลิง ดังนี้

หน่วย: ร้อยละ

 ประเภทเชื้อเพลิง ณ ปี 2557 ณ ปี 2569 ณ ปี 2579

 ซื้อไฟฟ้�พลังน้ำ�ต่�งประเทศ  7 10 - 15 15 - 20

 ถ่�นหินเทคโนโลยีสะอ�ด (รวมลิกไนต์) 20 20 - 25 20 - 25

 พลังง�นหมุนเวียน (รวมพลังน้ำ�) 8 10 - 20 15 - 20

 ก๊�ซธรรมช�ติ  64 45 - 50 30 - 40

 นิวเคลียร์  - - 0 - 5

 ดีเซล/น้ำ�มันเต�  1 - -

  ประม�ณก�รกำ�ลังผลิตไฟฟ้�ต�มสัญญ�และกำ�ลังผลิตไฟฟ้�สำ�รองต่ำ�สุดภ�ยใต้แผน PDP 2015 ดังนี้
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  บทบ�ทของภ�คเอกชนในก�รผลิตไฟฟ้�ในฐ�นะ (1) ผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนร�ยใหญ่ (IPP) (2) ผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชน

ร�ยเล็ก (SPP) (3) ผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนร�ยเล็กม�ก (VSPP) และ (4) โครงก�รซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ ทั้งนี้ แผน PDP 

2015 ได้บรรจุโครงก�รโรงไฟฟ้�ใหม่ที่รับซื้อจ�ก IPP SPP รวมถึงก�รรับซื้อไฟฟ้�ต่�งประเทศ ที่มีข้อผูกพันและได้ลงน�ม

สัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�กับ กฟผ. แล้วในช่วงปี 2558 - 2568 ดังนี้

  1) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

   IPP ที่ลงน�มสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�กับ กฟผ. แล้ว ในช่วงปี 2558 - 2567 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 7 โครงก�ร              

รวมกำ�ลังผลิตไฟฟ้� 8,070 เมกะวัตต์ ดังนี้

  
โครงการ

 กำาลังผลิตไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

   (เมกะวัตต์) (ปี)

 บริษัท กัลฟ์เจพียูที จำ�กัด ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 1,600 2558

 ทดแทนโรงไฟฟ้�ขนอม ชุดที่ 1  930 2559

 บริษัท เนชั่นแนลเพ�เวอร์ซัพพล�ย จำ�กัด (เครื่องที่ 1 - 4) 540 2559 - 2560

 บริษัท กัลฟ์ เอสอ�ร์ซี จำ�กัด (ชุดที่ 1) 1,250 2564

 บริษัท กัลฟ์ เอสอ�ร์ซี จำ�กัด (ชุดที่ 2) 1,250 2565

 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำ�กัด (ชุดที่ 1) 1,250 2566

 บริษัท กัลฟ์ พีดี จำ�กัด (ชุดที่ 1) 1,250 2567

  รวม 8,070 

  2) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)

   ในช่วงปี 2558 - 2568 กำ�หนดให้มีก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�ก SPP จำ�นวน 97 โครงก�ร รวมกำ�ลังผลิตไฟฟ้�         

5,922 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น (1) ระบบก�รผลิตพลังง�นคว�มร้อนและไฟฟ้�ร่วมกัน (Cogeneration) จำ�นวน 41 โครงก�ร 

รวมกำ�ลังผลิตไฟฟ้� 3,660 เมกะวัตต์ (2) ระบบก�รผลิตพลังง�นคว�มร้อนและไฟฟ้�ร่วมกัน (Cogeneration)                 

ต่ออ�ยุสัญญ� จำ�นวน 25 โครงก�ร รวมกำ�ลังผลิตไฟฟ้� 424 เมกะวัตต์ (3) พลังง�นหมุนเวียน จำ�นวน 31 โครงก�ร 

รวมกำ�ลังผลิตไฟฟ้� 1,838 เมกะวัตต์

   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2558 กพช. ได้มีมติเห็นชอบหลักก�รและแนวท�งก�รดำ�เนินก�รกับ SPP 

ประเภทสัญญ� Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอ�ยุสัญญ�ในปี 2560 - 2568 ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1: SPP ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอ�ยุสัญญ�ภ�ยในปี 2560 - 2561 เห็นควรให้ได้รับก�ร    

ต่ออ�ยุสัญญ�เดิมออกไปอีก 3 - 5 ปี โดยรับซื้อไฟฟ้�ส่วนท่ีเหลือจ�กก�รข�ยให้กับลูกค้�            

ในนิคมอุตส�หกรรมเข้�สู่ระบบของ กฟผ. ในปริม�ณท่ีน้อยท่ีสุดด้วยสัญญ�ท่ีเหม�ะสมและ           

เป็นธรรม เน่ืองจ�ก SPP กลุ่มนี้ไม่ส�ม�รถเตรียมก�รก่อสร้�งโรงไฟฟ้�ใหม่ในพ้ืนท่ีเดิมหรือ                      

พื้นที่ใกล้เคียงได้ทันภ�ยในระยะเวล� 2 - 3 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีก�รปรับปรุงอัตร�รับซื้อไฟฟ้�ใหม่

ให้มีคว�มเหม�ะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้� สะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจ�กก�รเดินโรงไฟฟ้�

เท่�น้ัน และเม่ือสิ้นสดุก�รขย�ยสัญญ�แล้ว ให้ดำ�เนินก�รก่อสร้�งโรงไฟฟ้�ใหม่ ในลักษณะ                

เดียวกับกลุ่มที่ 2 โดยมีอ�ยุสัญญ�ไม่เกิน 20 ปี และกำ�หนดร�ค�รับซื้อไฟฟ้�ไม่ให้สูงกว่�ที่            

รับซื้อไฟฟ้�จ�กโรงไฟฟ้� IPP
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กลุ่มที่ 2: SPP ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอ�ยุสัญญ�ภ�ยในปี 2562 - 2568 เห็นควรให้ก่อสร้�ง

โรงไฟฟ้�ใหมใ่นพ้ืนท่ีเดมิหรอืพ้ืนท่ีใกลเ้คยีง เฉพ�ะโรงไฟฟ้�ท่ีมสีถ�นท่ีตัง้อยู่ในนิคมอุตส�หกรรม 

สวนอุตส�หกรรม หรือกลุ่มโรงง�นขน�ดใหญ่ท่ีมีก�รใช้ไฟฟ้�และไอน้ำ�หรือน้ำ�เย็นปริม�ณม�ก

เท่�นั้น โดยโรงไฟฟ้�ใหม่จะต้องมีขน�ดกำ�ลังก�รผลิตเหม�ะสมกับปริม�ณคว�มต้องก�รใช้ไอน้ำ�

ของลูกค้�ในนิคมอุตส�หกรรมโดยมีอ�ยุสัญญ�ไม่เกิน 20 ปี และกำ�หนดร�ค�รับซื้อไฟฟ้�                 

ไม่ให้สูงกว่�ท่ีรับซื้อจ�กโรงไฟฟ้� IPP และรับซื้อไฟฟ้�ส่วนท่ีเหลือจ�กก�รข�ยให้กับลูกค้�ใน             

นิคมอุตส�หกรรมเข้�สู่ระบบของ กฟผ. ในปริม�ณท่ีน้อยท่ีสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของกำ�ลัง            

ก�รผลิตต�มสัญญ�เดิมที่เคยข�ยเข้�ระบบด้วยสัญญ�ที่เหม�ะสมและเป็นธรรม

   ทั้งนี้ จะต้องมีก�รปรับปรุงระเบียบให้มีคว�มรัดกุมส�ม�รถกำ�กับดูแลโรงไฟฟ้� SPP ระบบ Cogeneration 

ให้ดำ�เนินก�รผลิตไฟฟ้�และไอน้ำ�เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของก�รผลิตไฟฟ้�ด้วยระบบ Cogeneration โดยมีประสิทธิภ�พ

ก�รใช้เชื้อเพลิงปฐมภูมิสูงกว่�โรงไฟฟ้�ขน�ดใหญ่ซึ่งมีก�รก่อสร้�งใหม่ และมีก�รผลิตไฟฟ้�อย่�งเดียว

  3) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP)

   ในช่วงปี 2558 - 2579 กำ�หนดให้มีก�รรับซื้อไฟฟ้�จ�ก VSPP (ต�มแผน AEDP) กำ�ลังผลิตไฟฟ้�รวม                   

9,735.6 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น (1) พลังง�นหมุนเวียน รวมกำ�ลังผลิตไฟฟ้� 9,701 เมกะวัตต์ (2) ระบบก�รผลิตพลังง�น

คว�มร้อนและไฟฟ้�ร่วมกัน (Cogeneration) รวมกำ�ลังผลิตไฟฟ้� 34.6 เมกะวัตต์

  4) โครงการซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ

   ในช่วงปี 2558 - 2562 มีโครงก�รที่ลงน�มสัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�กับ กฟผ. จำ�นวน 4 โครงก�ร รวมกำ�ลัง           

ผลิตไฟฟ้� 3,316 เมกะวัตต์ ดังนี้ 

  
โครงการ

 กำาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

   (เมกะวัตต์) (ปี)

 หงส�ลิกไนต์ เครื่องที่ 1 - 3  3 x 491 2558 - 2559

 พลังน้ำ�เขื่อนไซยะบุรี  1,220 2562

 พลังน้ำ�เขื่อนเซเปียน-เซน้ำ�น้อย  354 2562

 พลังน้ำ�เขื่อนน้ำ�เงี๊ยบ 1  269 2562

  รวม 3,316 
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5. การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (BOI) ต�มบัตรส่งเสริม

ก�รลงทุน ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

  BKC CRS NRS BIC-1

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

ลงวันที่ 23 มกร�คม 2555 30 สิงห�คม 2554 11 มีน�คม 2554 18 พฤษภ�คม 2554

ประเภทกิจก�ร กิจก�รส�ธ�รณูปโภค กิจก�รส�ธ�รณูปโภค กิจก�รส�ธ�รณูปโภค กิจก�รส�ธ�รณูปโภค

  และบริก�รพื้นฐ�น และบริก�รพื้นฐ�น และบริก�รพื้นฐ�น และบริก�รพื้นฐ�น

1. ได้รับอนุญ�ตให้นำ�คนต่�งด้�วที่เป็นช่�งฝีมือ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ

 หรือผู้ชำ�น�ญก�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรได้

 ต�มจำ�นวนและกำ�หนดระยะเวล�เท่�ที่

 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เห็นสมควร 

2. ได้รับอนุญ�ตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ต�ม ไม่มี ได้รับอนุญ�ต ได้รับอนุญ�ต ไม่มี

 จำ�นวนที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เห็นสมควร 

3. ได้รับก�รยกเว้น / ลดหย่อน อ�กรข�เข้� ได้รับก�รยกเว้น ได้รับก�รยกเว้น ได้รับก�รยกเว้น ได้รับก�รยกเว้น

 สำ�หรับเครื่องจักร ต�มที่คณะกรรมก�ร (ต้องนำ�เข้�ภ�ยในวันที่ (ต้องนำ�เข้�ภ�ยในวันที่ (ต้องนำ�เข้�ภ�ยในวันที่ (ต้องนำ�เข้�ภ�ยในวันที ่

 พิจ�รณ�อนุมัติ 23 กรกฎ�คม 2557) 28 กุมภ�พันธ์ 2557) 11 กันย�ยน 2556) 18 พฤศจิก�ยน 2556)

4. สิทธิประโยชน์ ได้รับก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้ 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี

 นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิ ที่ได้รับจ�กก�ร    (ไม่เกิน 4,934 

 ประกอบกิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริม     ล้�นบ�ท)

5. ระยะเวล�ที่ส�ม�รถนำ�ผลข�ดทุนในระยะเวล� 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี

 ที่ได้รับก�รส่งเสริมไปหักออกจ�กกำ�ไรสุทธิ

 ที่เกิดขึ้นภ�ยหลังระยะเวล�ที่ได้รับก�รยกเว้น

 ภ�ษีเงินได้ 

6. ได้รับก�รยกเว้นไม่ต้องนำ�เงินปันผลจ�กกิจก�ร 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี

 ที่ได้รับก�รส่งเสริมไปรวมเพื่อเสียภ�ษีเงินได้ 

7. ได้รับก�รลดหย่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี 5 ปี 5 ปี ไม่มี

 สำ�หรับกำ�ไรสุทธิ ที่ได้จ�กก�รลงทุนในอัตร� (นับจ�กวันที่พ้น (นับจ�กวันที่พ้น (นับจ�กวันที่พ้น

 ร้อยละ 50 ของอัตร�ปกติ กำ�หนดในข้อ 6) กำ�หนดในข้อ 6) กำ�หนดในข้อ 6) 

8. ให้หักค่�ขนส่ง ค่�ไฟฟ้� และค่�น้ำ�ประป� 10 ปี 10 ปี 10 ปี ไม่มี

 จำ�นวนสองเท่�ของค่�ใช้จ่�ยดังกล่�ว (นับจ�กวันที่เริ่มมี (นับจ�กวันที่เริ่มมี (นับจ�กวันที่เริ่มมี

  รายได้จากการ รายได้จากการ รายได้จากการ

  ประกอบกิจก�ร)  ประกอบกิจก�ร) ประกอบกิจก�ร)

9. ให้หักเงินลงทุนในก�รติดตั้งหรือก่อสร้�ง ร้อยละ 25 ของ ร้อยละ 25 ของ ร้อยละ 25 ของ ไม่มี

 สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 

10. ได้รับอนุญ�ตให้นำ�หรือส่งเงินออกนอก ไม่มี ได้รับอนุญ�ต ได้รับอนุญ�ต ไม่มี

 ร�ชอ�ณ�จักรเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงทั้งจากมุมมองของ	Holding	Company	และจากธุรกิจผลิต

และจำาหน่ายไฟฟ้า	คณะกรรมการบรษิทัจึงไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบรหิารความเสีย่งเมือ่วนัท่ี	14	มกราคม	

2556	 และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำาปี												

ตลอดจนประเมินและติดตามความเสี่ยงต่างๆ	 ผ่านคณะทำางานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกสายงานของบริษัทและ									

บริษัทย่อย	 โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส	 ทำาให้ทราบถึงสภาพแวดล้อม														

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท	 นอกจากนั้น	 ในการพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ	 บริษัทจะพิจารณา												

ความเสี่ยงในแต่ละขั้นของโครงการอย่างรอบคอบ	 เริ่มต้ังแต่การคัดเลือกโครงการ	 การพัฒนาโครงการ	 การก่อสร้าง													

จนถึงการดำาเนินการ	 โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้านเทคนิค	 การเงิน	 กฎหมาย	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม	 ซึ่งอาจเป็น

อุปสรรคต่อการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว

	 ความเสี่ยงสำาคัญและแนวทางการบริหารความเสี่ยง	สามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท

1.	 ความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท

	 เนื่องจากบริษัทดำาเนินธุรกิจเป็น	 Holding	 Company	 คือการลงทุนในกิจการอื่น	 โดยบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจ

หลักของตนเอง	 ดังนั้น	 กระแสเงินสดและผลการดำาเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับเงินปันผลท่ีได้รับจากโครงการท่ีเข้าไป

ลงทุน	 โดยในปี	 2558	 ร้อยละ	 60.49	 ของรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมาจากเงินปันผลรับ	 หากกิจการที่บริษัท							

ถือหุ้นไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งต่างๆ	จะสง่ผลให้ผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายและไมส่ามารถจ่ายเงนิปันผล

ได้ตามที่คาดการณ์ไว้	โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการ	ดังนี้

	 การคัดเลือกโครงการ

	 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสำาคัญในการคัดเลือกโครงการเพ่ือลงทุน	 จึงได้กำาหนดนโยบายการลงทุนใน													

บริษัทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าท่ีชัดเจน	 เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 และ															

มีผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท	 โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัจจัย

ต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือนำามาประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการ	 ท้ังด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง														

โดยอาจมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก	 เพ่ือให้คำาปรึกษาเฉพาะด้านและต้องนำาเสนอข้อมูลการลงทุนให้											

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำาการอนุมัติ	

	 การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

	 บริษัทมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง	 2	 โครงการ	 คือ	 โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น	 โครงการ	 2										

(BIC-2)	 ซึ่งเริ่มก่อสร้างในต้นปี	 2558	 และมีกำาหนดเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	 2560	 และโครงการ																										

ไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี	 (XPCL)	 ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี	 2554	 และมีกำาหนดเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	 2562	

บริษัทคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำาหนด	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงท้ังด้าน																		

ความลา่ชา้ของการกอ่สรา้งและการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนการก่อสรา้งซ่ึงจะสง่ผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการลงทุนของบรษิทั

โดยตรง	 ดังน้ัน	 บริษัทจึงได้เข้าทำาสัญญาว่าจ้างบริษัท	 ช.การช่าง	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้จัดหาเครื่องจักร	 อุปกรณ์																		

การติดตั้ง	และการก่อสร้าง	โดย	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	มีประสบการณ์ในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่	และ

เป็นผู้รบัเหมาก่อสรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าท้ังหมดท่ีบรษิทัเขา้ลงทุน	ซึง่ท่ีผ่านมามผีลงานเป็นท่ีน่าพอใจ	กลา่วคอื	สามารถ

ก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำาหนด	อีกทั้งรูปแบบของสัญญาการว่าจ้างแบบเบ็ดเสร็จ	 (Fixed	Cost	 Lump	 Sum	

Turnkey)	ช่วยลดความเสี่ยงจากต้นทุนก่อสร้างที่อาจเพิ่มขึ้นได้	นอกจากนั้น	บริษัทยังได้ทำาสัญญาประกันภัย	เพื่อบรรเทา

ผลจากภยัธรรมชาต	ิตลอดจนตดิตามความคืบหนา้ของการกอ่สร้างอยา่งสม่ำาเสมอ	ทำาใหเ้ชือ่มัน่วา่การกอ่สร้างจะแลว้เสร็จ

ตามกำาหนดและสามารถควบคุมต้นทุนได้



42 รายงานประจำาปี 2558

	 การติดตามผลการดำาเนินงาน

	 บริษัทได้กำาหนดกลไกในการกำากับดูแลกิจการท่ีบริษัทลงทุนไว้ในนโยบายกำากับดูแลกิจการท่ีเข้าไปลงทุน	 (Control	

Policy)	โดยบรษิทัแตง่ตัง้ตัวแทนเพ่ือไปดำารงตำาแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารของบรษิทัย่อย	บรษิทัรว่ม	และกจิการท่ีควบคมุ

ร่วมกันตามสัดส่วนการถือหุ้น	ซึ่งบริษัทได้กำาหนดกรอบอำานาจในการใช้ดุลยพินิจของตัวแทนของบริษัทอย่างชัดเจน	อีกทั้ง

กิจการที่บริษัทลงทุนจะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างสม่ำาเสมอ	

เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	อีกทั้งบริษัทย่อยจะต้องนำาเสนอข้อมูลต่อบริษัทในกรณีที่จะลงทุน

ในโครงการใหม่	 รวมถึงต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการท่ีเข้าไปลงทุนด้วย	 นอกจากน้ันฝ่ายตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะร่วมกับบริษัทย่อยในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในว่ามีความรัดกุมเพียงพอและมีการปฏิบัติตาม																

อย่างเคร่งครัด	 ทำาให้บริษัทสามารถติดตามฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของกิจการท่ีบริษัทลงทุนไปได้																	

อย่างใกล้ชิด	เพื่อเป็นการลดและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว	

2.	 ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ

 บริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย	3	แห่ง	คือ	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	(SEAN) 

บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	(BKC)	และบริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(BIC)	บริษัทร่วม	1	แห่ง	คือ																				

บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	(XPCL)	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	2	แห่ง	คือ	บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จำากัด	(CRS)	

และบริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด	(NRS)	ดังนั้น	การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของกิจการที่บริษัทลงทุน												

ย่อมมีผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทในรูปของรายได้เงินปันผลที่บริษัทจะได้รับ	 ปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้															

อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการที่บริษัทลงทุนได้

	 2.1	ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า

	 	 วัตถุดิบสำาหรับการผลิตไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักต่อความสามารถในการผลิตไฟฟ้า	 ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถ																	

ในการสร้างรายได้	สำาหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาและโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าไม่มีต้นทุน	

แต่มีความผันผวนในระดับหนึ่ง	ส่วนวัตถุดิบในการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าระบบ	Cogeneration	มีเชื้อเพลิงซึ่งคิดเป็น	

ร้อยละ	 45.41	 ของต้นทุนขายท้ังหมดตามงบการเงินรวมในปี	 2558	 ทำาให้เกิดความเสี่ยงในการได้มาซึ่งเชื้อเพลิงและ							

ความเสี่ยงด้านราคาที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้วย	

	 	 โรงไฟฟ้าพลังน้ำา

	 	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	 2	 ดำาเนินการโดย	 บริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	 2	 จำากัด	 (NN2)	 และถือหุ้นใหญ	่													

โดย	 SEAN	 ดังน้ัน	 น้ำาจึงเป็นวัตถุดิบท่ีสำาคัญในการผลิตไฟฟ้า	 โดยแหล่งท่ีมาของน้ำาท่ีสำาคัญในลำาน้ำางึมมาจากปริมาณ														

น้ำาฝนซึ่งตกในบริเวณพื้นที่รับน้ำา	(Catchment	Area)	แต่มีข้อจำากัดอยู่บ้าง	เนื่องจากปริมาณน้ำาฝนในแต่ละช่วงเวลานั้น

ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน	 ความเสี่ยงของการได้มาซึ่งวัตถุดิบในการผลิตได้รับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพจากการออกแบบโครงสร้างอ่างเก็บน้ำาและเขื่อนให้เหมาะสม	การเจรจาข้อตกลงต่างๆ	ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ซึ่งครอบคลุมถึงการตกลงโครงสร้างราคาและแนวทางการซื้อขายไฟฟ้าให้จัดการความเสี่ยงของน้ำาได้อย่างเป็นธรรมกับ																

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย	เช่น	ในกรณี	NN2	ผลิตพลังงานไฟฟ้าหลัก	(Primary	Energy	หรือ	PE)	ได้ค่าเฉลี่ยต่ำากว่า	8	ชั่วโมง

ต่อวันในแต่ละเดือน	 หรือมีค่าเฉลี่ยต่ำากว่า	 10	 ชั่วโมงต่อวันในแต่ละปี	 NN2	 ต้องจ่ายค่าปรับให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต													

แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ในอัตราร้อยละ	23.7	ของค่าไฟฟ้า	PE	คูณด้วยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่ำากว่าเกณฑ์	อย่างไรก็ดี	

ในการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาและก่อนท่ีจะทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 NN2	 ได้ทำาการศึกษาปริมาณน้ำา													

ในลำาน้ำางึมที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง	 50	 ปี	 แล้วนำาไปคำานวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า	 จึงเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติ

ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้	ในกรณีที่มีปริมาณน้ำาน้อยจนกระทั่งส่งผลให้	NN2	ผลิตไฟฟ้าได้ต่ำากว่าข้อกำาหนด

ตามสัญญา	อาจพิจารณาประกาศให้ปีนั้นๆ	เป็นปีแล้ง	(Draught	Year)	ได้	ซึ่งตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำาหนดให้สามารถ

ประกาศปีแล้งได้	2	ครั้งตลอดอายุสัญญา	โดยจะไม่มีค่าปรับที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าได้ต่ำากว่าเกณฑ์แต่อย่างใด
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	 	 นอกจากน้ัน	 หากในปีใดมีปริมาณน้ำาไหลเข้าโครงการมากจนทำาให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากเกินกว่าปริมาณ														

เป้าหมายท่ี	 2,218	 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 (ล้านหน่วย)	 สำาหรับ	 PE	 และ	 92	 ล้านหน่วย	 สำาหรับพลังงานไฟฟ้ารอง																	

(Secondary	 Energy	 หรือ	 SE)	 NN2	 สามารถยกยอดปริมาณไฟฟ้าส่วนท่ีเกินดังกล่าวไปรับรู้เป็นรายได้สำาหรับปีท่ีมี																	

ปริมาณน้ำาน้อยจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงปริมาณเป้าหมาย	 ซึ่งจะเป็นผลทำาให้รายได้มีความมั่นคงแม้ปริมาณน้ำาจะมี

ความผันผวนก็ตาม	 โดยปริมาณเป้าหมายน้ีจะไม่มีค่าปรับแม้จะไม่สามารถผลิตได้ตามปริมาณเป้าหมาย	 เน่ืองจาก																											

เป็นเพยีงกรอบประมาณการของแต่ละปเีทา่นัน้	ดังจะเห็นได้จากข้อมูลทีเ่กิดขึ้นจริงในปี	2558	ปริมาณน้ำาทีไ่หลเข้าโครงการ

มีปริมาณค่อนข้างน้อย	ส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้ต่ำากว่าปริมาณไฟฟ้าเป้าหมายเท่ากับ	159.61	ล้านหน่วย	สำาหรับ	PE	และ														

51.03	ล้านหน่วย	สำาหรับ	 SE	อย่างไรก็ตาม	NN2	สามารถนำา	 PE	Account	จำานวนที่มีทั้งหมด	94.12	ล้านหน่วย																			

มาใช้เพ่ือชดเชยไฟฟ้าท่ีส่งต่ำากว่าไฟฟ้าเป้าหมายได้	 แม้ในปี	 2558	 บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแต่ในภาพรวม																					

กลไกของไฟฟ้าสำารองดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงเก่ียวกับความผันผวนของรายได้ในระหว่างปีท่ีมีปริมาณน้ำามากและ														

ปีท่ีมีปริมาณน้ำาน้อยได้	 เห็นได้จากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ	 NN2	 ในปี	 2558	 ลดลงจากปี	 2557	 เพียง	 93.30															

ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.35	เท่านั้น	แม้ปริมาณน้ำาลดลงถึง	537	ลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นร้อยละ	8.47	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทพบว่าในช่วง	 2	 -	 3	 ปีท่ีผ่านมา	 ฤดูมรสุมมีความล่าช้าเน่ืองจากปรากฎการณ์เอลนิโญ	่																	

(EI	 Nino)	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า	 บริษัทได้ติดตามรูปแบบของฤดูกาลท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิด																				

และประสานงานกับท่ีปรึกษา	 บริษัท	 ทีม	 คอนซัลติ้ง	 เอนจิเนียริ่ง	 แอนด์	 แมเนจเมนท์	 จำากัด	 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ																					

ด้านการบริหารจัดการน้ำา	เพื่อวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมต่อไป

	 	 โรงไฟฟ้าระบบ	Cogeneration	ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

	 	 BIC	เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	หากเกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือผู้จัดส่ง

ก๊าซธรรมชาติไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงให้ได้จะทำาให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ำาได้จนอาจส่งผลให้บริษัท						

ไมส่ามารถปฏิบัติตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน้ำาไดจ้นตอ้งซ้ือไฟฟ้าสำารองมาขายให้แกผู้่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

เป็นการทดแทน	BIC	ได้เล็งเห็นความสำาคัญของความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงจึงได้จัดทำาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะเวลา	

25	 ปี	 นับจากวันเริ่มดำาเนินการเชิงพานิชย์	 กับ	 บริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)	 (ปตท.)	 โดยมีข้อกำาหนดให้	 ปตท.																	

ชำาระค่าชดเชยหากไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา	 อีกท้ัง	 บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ย่ี	 จำากัด	

(มหาชน)	 (GPSC)	 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ	 ปตท.	 และเป็นผู้ถือหุ้นใน	 BIC	 จึงเชื่อว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวจะช่วย																			

ลดความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงได้อีกด้วย	 นอกจากน้ัน	 โครงสร้างค่าไฟฟ้าท่ีขายให้	 กฟผ.	 ถูกออกแบบมาให้ปรับตัวตาม																		

การผันผวนของราคาเชื้อเพลิง	(Pass-through)	ทำาให้ความเสี่ยงด้านราคาเชื้อเพลิงลดลง	

	 	 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

	 	 พลังแสงอาทิตย์เป็นวัตถุดิบที่มีความสำาคัญต่อการผลิตไฟฟ้าของ	 BKC	CRS	 และ	NRS	 ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้า													

พลังแสงอาทิตย์	 เน่ืองจากค่าความเข้มแสงส่งผลโดยตรงต่อรายได้จากการขายไฟฟ้า	 ดังน้ัน	 ในการเลือกสถานท่ีตั้งของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จึงได้คำานึงถึงค่าความเข้มแสงที่เหมาะสมไว้แล้วโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน	NASA	และ	

Meteonorm	 software	 ของบริษัท	 Meteotest	 ประกอบการเลือกท่ีตั้งโครงการและมีการติดตามวัดค่าความเข้มแสง										

อย่างสม่ำาเสมอเพ่ือประเมินความพอเพียงของแสงอาทิตย์	นอกจากน้ัน	สญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค	(กฟภ.)	

เป็นลักษณะ	 non-firm	 ทำาให้ไม่มีค่าปรับหากโครงการโรงไฟฟ้าเหล่าน้ีไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เน่ืองจากความผันผวนของ

แสงอาทิตย์	

	 2.2	ความเสี่ยงด้านความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า

	 	 ความเสี่ยงท่ีอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าไม่พร้อมใช้งานนอกเหนือจากการขาดแคลนวัตถุดิบอาจเกิดได้จาก										

หลายสาเหตุ	ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่ำาลงหรือกระบวนการผลิตอาจหยุดชะงัก	รวมถึงอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่โครงการและเป็นอันตรายต่อบุคลากร	 ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์										

ท่ีเสียหายเพ่ิมขึ้น	 นอกจากน้ี	 หากมีการหยุดผลิตไฟฟ้านอกเหนือจากบำารุงรักษาตามปกติโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ซื้อไฟฟ้า							
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ทราบล่วงหน้าก่อนส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ	 ท้ังน้ี	 โครงการท้ังหมดมีการบริหารจัดการและมีนโยบายแผนการบำารุงรักษา									

เชิงป้องกันอย่างสม่ำาเสมอด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์	รวมไปถึงมาตรการต่างๆ	ดังนี้

	 	 โรงไฟฟ้าพลังน้ำา

	 	 เน่ืองจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาจำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความชำานาญ																						

เป็นอย่างมาก เพราะโรงไฟฟ้าพลังน้ำามีมูลค่าการลงทุนที่สูง นอกจากจะต้องควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้																											

ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้ได้คุณภาพและความม่ันคงของไฟฟ้าแล้ว	 ยังต้องมีการบริหารจัดการปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำา																				

เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าเพ่ือจำาหน่ายให้ได้ท้ังปริมาณ	 คุณภาพ	 และเสถียรภาพตามท่ีระบุในสัญญา																																		

ซือ้ขายไฟฟ้ากบั	กฟผ.	อีกดว้ย	ซึง่หากการบรหิารจัดการปรมิาณน้ำาในเขือ่นหรอืการเดนิเครือ่งผลติไฟฟ้ารวมถงึอุปกรณต์า่งๆ	

มีความผิดพลาดเกิดขึ้น	ก็จะส่งผลเสียหายต่อเขื่อน	เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	และส่งผลกระทบต่อรายได้	

และผลประกอบการของโครงการ

	 	 NN2	 มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาเป็นผู้บริหารโครงการ	

นอกจากน้ันยังไดท้ำาสญัญาวา่จ้าง	กฟผ.	เป็นผู้ให้บรกิารตามสญัญาเดนิเครือ่งและบำารงุรกัษาโครงการไฟฟ้ารวมถงึการบำารงุ

รักษาใหญ่โรงไฟฟ้า	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ	NN2	อย่างมาก	 เนื่องจาก	กฟผ.	 เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย											

ท่ีมีบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำามาเป็นระยะเวลายาวนาน																		

ประกอบกับ	กฟผ.	ยังเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ	NN2	แต่เพียงผู้เดียว	ในส่วนของแผนการบำารุงรักษา

เชิงป้องกัน	NN2	มีแผนการบำารุงรักษา	Partial	Overhaul	และ	Major	Overhaul	ทุก	7	ปี	และ	14	ปี	ตามลำาดับ												

อีกท้ังยังมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือวัดประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านต่างๆของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	 โดยบริษัท

ติดตามรายงานอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า	 นอกจากน้ัน	 เน่ืองด้วยบริษัทเล็งเห็นถึง																					

ความสำาคัญขององค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	 ประกอบกับบริษัทมีแผนขยายการลงทุนในอนาคต	

บริษัทจึงเข้าทำาสัญญาแลกเปลี่ยนความรู้และอบรมพนักงาน	 เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในด้านการบริหารจัดการโครงการ

ไฟฟ้าพลังน้ำา บริษัทเชื่อว่านโยบายดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงในการดำาเนินงานและทิศทาง																						

ในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

	 	 โรงไฟฟ้าระบบ	Cogeneration	ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

  BIC	ไดว้า่จ้างบุคลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณด์า้นโรงไฟฟ้าระบบ	Cogeneration	เพ่ือปฏิบัตกิาร	

ซ่อมแซมและบำารุงรักษา	 โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ	ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำาหนดไว้	นอกจากนั้น

บริษัทยังมี	 spare	 part	 ท่ีสำาคัญเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ	 ของโครงการเพ่ือป้องกันความล่าช้าในการสั่งซื้อ										

ชิ้นส่วนสำาคัญต่างๆ	นอกจากนั้น	BIC	ยังว่าจ้าง	GE	International	Operations,	Inc	และ	GE	PACKAGED	POWER,	

INC	ที่อยู่ในเครือ	GE	ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องกังหันก๊าซรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้านการบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า	เป็นผู้ให้บริการ

ตรวจสอบและบำารุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซของ	 BIC	 และสัญญาดังกล่าวครอบคลุมเครื่องกังหันก๊าซสำารองในกรณีท่ี																				

เครื่องหลักต้องส่งไปซ่อมแซมบำารุงรักษา	เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

	 	 BIC	มีแผนการว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมและมีแผนการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อรองรับการดำาเนินการของ	 BIC-2	 ซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน	 2560	 รวมถึงการขยายธุรกิจโครงการ							

โรงไฟฟ้าระบบ	Cogeneration	ในอนาคตอีกด้วย

	 	 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

	 	 BKC	ว่าจ้าง	บริษัท	 เอ็นซิส	 จำากัด	 เป็นผู้เดินเครื่องและบำารุงรักษาโครงการ	และว่าจ้าง	บริษัท	คอนเนอร์ยี	

(ไทยแลนด์)	 จำากัด	 เป็นผู้บำารุงรักษาเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า	 (inverter)	 ในขณะที่	 CRS	 และ	 NRS	 ว่าจ้าง	 บริษัท													

แอสซีเซ่	โฟโตโวลไทคา	(ประเทศไทย)	จำากัด	เป็นผู้เดินเครื่องและบำารุงรักษาโครงการ	ซึ่งทั้งหมดล้วนมีประสบการณ์และ

ความชำานาญเกีย่วกบัการบรหิารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์	โดยมแีผนการตรวจสอบและบำารงุรกัษาเครือ่งจักร

อุปกรณ์	 เพ่ือให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพพร้อมทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันความพร้อมของโครงการโรงไฟฟ้า												



45บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

ตามสัญญาด้วย	นอกจากนั้น	อุปกรณ์หลักของโครงการได้มีการรับประกันจากผู้ผลิตอย่างเหมาะสม	อีกทั้ง	เนื่องจากบริษัท

มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สามโครงการซึ่งใช้เทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

โครงการช่วยทำาให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	รวมทั้งยังช่วยเพิ่มอำานาจต่อรองในการเจรจากับ

คู่ค้าอีกด้วย	

	 2.3	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

	 	 โครงการโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทลงทุนทุกโครงการได้มีบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยการเลือกสถานท่ีตั้ง

โครงการให้มีความเสี่ยงน้อยท่ีสุด	 ประกอบกับการออกแบบโครงการให้รองรับภัยธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดขึ้น	 โดยโครงการ

ไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	 2	 ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่มีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวสูงสุดไม่เกิน	 5.8	 ริคเตอร์สเกล	 ในขณะที่																				

ตัวเขื่อนน้ำางึม	2	ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวได้ถึง	8	ริคเตอร์สเกล	นอกจากนี้ยังมีระบบ

ป้องกันน้ำาล้นเขื่อนด้วยการติดตั้งช่องทางระบายน้ำาล้น	(Spill	Way)	ขนาด	3	ช่องทาง	แต่ละช่องทางมีขนาดกว้าง	15	เมตร 

สูง	16.7	 เมตร	สามารถระบายน้ำาได้สูงสุดเท่ากับ	6,756	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	สำาหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี	

ไดเ้พ่ิมความแขง็แรงเพ่ือรองรบัแผ่นดนิไหวท่ีอาจเกิดขึน้โดยทำาการเพ่ิมปรมิาณเหลก็เสรมิในคอนกรตีและเพ่ิมขนาดเหลก็ของ

ประตูระบายน้ำา	อีกทั้งยังมีระบบป้องกันน้ำาล้น	7	ช่องทาง	ขนาดกว้าง	19	 เมตร	สูง	23	 เมตร	และ	Lower	Level	

Outlet	Gate	4	ช่องทาง	ขนาดกว้าง	12	เมตร	สูง	16	เมตร	สามารถระบายน้ำาได้สูงสุดเท่ากับ	47,500	ลูกบาศก์เมตร

ต่อวินาที	 ดังน้ัน	 จึงเชื่อว่าความแข็งแรงของโครงสร้างตัวฝายจะสามารถรองรับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวและช่องทาง

ระบายน้ำาท่ีได้จัดเตรียมไว้มีความเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณน้ำาล้นฝายได้เป็นอย่างดี	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์										

ท้ังสามแห่งสรา้งบนท่ีดอน	ซึง่มีโอกาสเกดิน้ำาท่วมคอ่นขา้งนอ้ย	และไมไ่ดร้บัผลกระทบจากน้ำาท่วมครัง้ใหญ่ท่ีเกดิเมือ่ปี	2554	

ท่ีผ่านมา	 สำาหรับ	 BIC-1	 และ	 BIC-2	 ซึ่งต้ังอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบริเวณท่ีราบลุ่มและมีความเสี่ยง																			

ด้านน้ำาท่วม	 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินได้ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตล้อมรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยมีความสูง	 6	 เมตร														

เหนือระดับน้ำาทะเล	 ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำาท่วมครั้งใหญ่ท่ีเกิดขึ้นจึงทำาให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วมอีก								

นอกจากน้ัน	บรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มยังทำาสญัญาประกนัภัยเพ่ือคุม้ครองความเสยีหายท่ีอาจเกดิขึน้ตอ่สนิทรพัย์ท่ีใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า	ครอบคลุมความเสียหายของโรงไฟฟ้า	(Property	Damage)	การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ 

(Business	Interruption)	รวมถึงการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก	(Public	Liabilities)	อีกด้วย	

	 2.4	ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัท	 ช.การช่าง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับโครงสร้างของกลุ่มให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น																																

และกำาหนดให้บริษัทเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า	ในระหว่างปี	2555	-	2558	บริษัทจึงทำาการซื้อเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆ	

ซึ่ง	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้พัฒนาและผู้ก่อสร้าง	ปัจจุบันการซื้อขายเงินลงทุนทั้งหมดได้สำาเร็จเรียบร้อยแล้ว 

และบรษิทัอยู่ระหวา่งการปรบัโครงสรา้งการจัดการเพ่ือทำาให้กระบวนการบรหิารงานของกจิการท่ีบรษิทัลงทุนมคีวามสอดคลอ้งกนั	

และรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจมากขึ้น	จึงมีความจำาเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรจาก	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	

ซึง่เป็นผู้ถอืหุ้นเดมิของกจิการท่ีบรษิทัลงทุนเป็นการชัว่คราว	เชน่	สญัญาวา่จ้างผู้ตรวจสอบภายใน	และสญัญาวา่จ้างผู้บรหิาร	

เป็นต้น	 บริษัทคาดว่าการปรับโครงสร้างการจัดการน้ีจะสำาเร็จลุล่วงภายในเวลา	 2	 ปี	 โดยจะทำาให้ขอบเขตหน้าท่ีและ														

ความรับผิดชอบของสายงานต่างๆ	มีความชัดเจนมากขึ้น	และลดการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลงได้	

3.	 ความเสี่ยงทางการเงิน

	 3.1	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

	 	 บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำาคัญ	 เพื่อให้การดำาเนินงานของ

โครงการระหว่างก่อสร้างไม่หยุดชะงักและสามารถรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ๆ	ต่อไปได้	นอกจากนั้น	บริษัทย่อยของ

บริษัทมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์จำานวนมาก	 เน่ืองจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำาเป็นต้องมีการลงทุนในช่วงเริ่มต้น																				

ค่อนข้างสูง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	งบการเงินรวมของบริษัทแสดงเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน	21,904.31	ล้านบาท 
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สัญญาเงินกู้ยืมเหล่านี้มีเงื่อนไขการกู้ยืมที่รัดกุม	โดยเฉพาะการดำารงอัตราส่วนทางการเงินและเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผล	

ตามรายละเอียด	 ในหัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล	 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ข้อ	 18	 เงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน	 ซึ่งหากบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้จะมีผลกระทบต่อเงินปันผลท่ีบริษัท													

จะได้รับ	

	 	 สำาหรับการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้นและการวางแผนโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว	 บริษัทได้จัดทำาประมาณ

การกระแสเงินสดและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ	 ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกับ

ธนาคารผู้ให้กูอ้ย่างใกลช้ดิเพ่ือลดโอกาสในการผิดเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู	้นอกจากน้ัน	บรษิทัมนีโยบายบรหิารเงนิสดสว่นเกิน	

โดยลงทุนในเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนระยะสัน้ซึง่มสีภาพคลอ่งสงูกบัสถาบันการเงนิท่ีมคีวามน่าเชือ่ถอื	อีกท้ังจัดเตรยีม

วงเงินสินเชื่อและรักษาความสัมพันธ์กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ	กรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย

	 3.2	ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 บรษิทัมคีวามเสีย่งท่ีงบการเงนิรวมของบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบจากความผันผวนของรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของ	NN2	

จากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นระหวา่งดอลลารส์หรฐัฯ	และเงนิบาท	เน่ืองจากตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั	กฟผ.	

มีอัตราค่าไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยในปี	2557	และ	ปี	2558	ที่ผ่านมา	NN2	มีรายได้ที่เป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	 เท่ากับ	 54.89	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 และ	 53.27	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ตามลำาดับ	นอกจากนั้น	NN2									

ได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	จำานวน	180	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุน	

ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	2	โดยมีกำาหนดทยอยชำาระคืนเงินต้นจนหมดภายในปี	2565	

	 	 ในปี	 2557	และ	 2558	ที่ผ่านมา	NN2	มีรายได้	 ค่าใช้จ่ายและการชำาระคืนเงินต้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวด้วย											

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	ดังนี้

(หน่วย	:	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)	 ปี	2557	 ปี	2558

รายได ้  

-	รายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้า	 54.89	 53.27

รายจ่าย  

-	ชำาระคืนเงินต้น	 11.70	 12.60

-	ดอกเบี้ยจ่าย	 4.44	 4.18

-	ค่าตอบแทนสัมปทาน	 1.87	 1.81

สุทธิ	 36.88	 34.68

	 	 ดว้ยลักษณะการดำาเนินธุรกจิของ	NN2	ท่ีมีท้ังรายไดท่ี้เป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรฐัฯ	และในขณะเดยีวกนัก็มรีายการ

ท่ีตอ้งจ่ายชำาระดว้ยสกลุเงนิดอลลารส์หรฐัฯ	ทำาให้การดำาเนินธุรกิจมีการบรหิารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นแบบธรรมชาต	ิ

(Natural	 Hedge)	 นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 2556	 เป็นต้นมา	 NN2	 ได้เริ่มใช้การบัญชีสำาหรับการป้องกันความเสี่ยง	

(Hedge	 Accounting)	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องกับรายได้จากการขายไฟฟ้าที่คาดการณ์

ในอนาคตซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยกำาหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการที่มีการป้องกัน

ความเสี่ยง	(Hedged	Item)	และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง	

(Hedging	 Instrument)	 ด้วยหลักการของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	 ส่งผลให้สามารถลดความผันผวน

ของกำาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้	 โดยส่วนท่ีมีประสิทธิผล	 (Effective	 Portion)	 ของการ

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน														

แทนการรับรู้โดยผ่านกำาไรขาดทุนของบริษัท	 และจะถูกโอนไปรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อรายการท่ีมีการป้องกัน

ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อกำาไรหรือขาดทุน
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	 3.3	ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

  จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีเงินกู้ยืมจำานวน	21,904.31	ล้านบาท 

ซึ่งท้ังหมดมีดอกเบ้ียแบบลอยตัว	 ดังน้ัน	 หากอัตราดอกเบ้ียมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญก็จะส่งผลกระทบต่อ																	

ต้นทุนทางการเงินบริษัทและบริษัทย่อยได้	อย่างไรก็ตาม	บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ด้วยการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอย่างสม่ำาเสมอและบริหารจัดการ	 ปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน

อย่างต่อเนื่อง	นอกจากนั้นได้พิจารณาดำาเนินการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยง	 โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้เป็น

อัตราดอกเบี้ยคงที่อย่างเหมาะสมตามสภาพตลาด	โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการเก็งกำาไรแต่อย่างใด

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

1.	 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ	50	

	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มบริษัท	ช.การช่าง	ได้แก่	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	

(มหาชน)	และ	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	 (มหาชน)*	ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำานวนร้อยละ	74.961                  

ซึง่สดัสว่นการถอืหุ้นท่ีมากกวา่รอ้ยละ	50	ทำาให้กลุม่ผู้ถอืหุ้นใหญม่อีำานาจในการควบคมุมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้นไดเ้กอืบท้ังหมด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ	 หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้นเรื่องที่

กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดต้องให้ได้รับเสียง	 3	 ใน	 4	 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ดังน้ัน	 ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจ																					

ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้	อย่างไรก็ตาม	บริษัท	ช.การช่าง	

จำากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ	 บริษัท	 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)																

ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อมมีจุดประสงค์ให้บริษัทดำาเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย											

ในระยะยาว	 สำาหรับกรณีรายการท่ีเกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่น้ันการอนุมัติรายการจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และ																							

ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	 โดยผู้ถือหุ้นท่ีมี																			

ส่วนได้เสียในรายการน้ันไม่สามารถออกเสียงได้	 อีกท้ัง	 บริษัทท้ังสามแห่งล้วนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์																

จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการทำารายการระหว่างกันเช่นเดียวกัน	 นอกจากน้ัน						

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ	 4	 ท่าน	 ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ	 และมีความเป็นกลาง														

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยเพิ่มการตรวจสอบได้อีกด้วย

2.	 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ	75

	 เนื่องจากบริษัทถือหุ้นใน	SEAN	ในสัดส่วนร้อยละ	56	ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว	และถือหุ้นใน	BIC	ในสัดส่วน

ร้อยละ	 65	 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว	 แม้จะถือได้ว่าบริษัทมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหน่ึงก็ตาม															

แต่บริษัทก็ยังไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียงได้ทั้งหมด	เนื่องจากการทำารายการบางประเภทที่จะต้องได้รับเสียงสนับสนุน

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	เช่น	การเพิ่มทุน	ลดทุน	การซื้อหรือรับโอน

กิจการอื่น	การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น	องค์ประกอบของ

คณะกรรมการและผู้มอีำานาจลงนามผูกพันบรษิทัตลอดจนกลไกในการกำากบัและควบคมุ	จะเห็นไดว้า่บรษิทัสามารถควบคมุ

เสียงข้างมากในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้	 และแม้ว่าในการทำารายการท่ีสำาคัญบางรายการจะต้อง															

ได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอ่ืน	 ท้ังจากในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม	 บริษัทเชื่อว่า																

หากเป็นการอนุมัติรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจแล้วก็จะได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น               

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
1 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท
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	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัท	 บริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมมิได้เป็นคู่ความหรือมีข้อพิพาททางกฎหมายหรือ														

มีคดีความที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายหรือ											

มีผลกระทบทางด้านลบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญทั้งที่สามารถและไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้	

ขอ้พิพาททางกฎหมาย
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1.	 ข้อมูลทั่วไป

	 (1)	ข้อมูลของบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	CK	Power	Public	Company	Limited	

	 ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์	“CKP”

ประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจโฮลดิ้งคอมปานี	(Holding	Company)	ถือหุ้น

	 ในบริษัทต่างๆ	ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

เลขทะเบียนบริษัท	 0107556000167

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

	 กรุงเทพมหานคร	10400

โทรศัพท์	 02-691-9720-34	

โทรสาร	 02-691-9723

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	9,240,000,000	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	9,240,000,000	บาท

	 เรียกชำาระแล้ว	7,370,000,000	หุ้น

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	7,370,000,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 1	บาท

ข้อจำากัดการถือหุ้นต่างด้าว	 ร้อยละ	49

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย		ร้อยละ	25.63	(ข้อมูล	ณ	วันที่	25	มิถุนายน	2558	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด)

(%	Free	Float)	

เว็บไซต์	 www.ckpower.co.th

คณะกรรมการบริษัท	 directors@ckpower.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์	 ir@ckpower.co.th

	 (2)	ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	SouthEast	Asia	Energy	Limited

	 เรียกชื่อย่อว่า	SEAN

ประกอบธุรกิจ	 ลงทุนและพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	2

เลขทะเบียนบริษัท	 0105547063036

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

	 กรุงเทพมหานคร	10400

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	660,675,000	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	6,606,750,000	บาท

	 เรียกชำาระแล้วเต็มจำานวนแล้ว

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	6,606,750,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 10

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท		 ร้อยละ	56

ขอ้มูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Nam	Ngum	2	Power	Company	Limited

	 เรียกชื่อย่อว่า	NN2

ประกอบธุรกิจ	 ผลิต	จำาหน่าย	ซื้อ	ขาย	ไฟฟ้า	ภายในและภายนอกประเทศ

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 215	ถนนล้านช้าง	บ้านเชียงยืน	เมืองจันทบุรี	นครหลวงเวียงจันทน์	

	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 เมืองไซสมบูน	นครหลวงเวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	880,900,000	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	8,809,000,000	บาท

	 เรียกชำาระเต็มจำานวนแล้ว

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	8,809,000,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 10	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	 ร้อยละ	42	(ถือโดยอ้อมผ่าน	SEAN	ในสัดส่วนร้อยละ	75)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Bangpa-in	Cogeneration	Company	Limited

	 เรียกชื่อย่อว่า	BIC

ประกอบธุรกิจ	 ผลิต	จำาหน่ายไฟฟ้า	และพลังงานอื่นทุกประเภท

เลขทะเบียนบริษัท	 0105552021486

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 587	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง		 	 	

	 กรุงเทพมหานคร	10400

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 456	หมู่ที่	2	ตำาบลคลองจิก	อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	270,500,000	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	2,705,000,000	บาท

	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	63.10	

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	1,707,050,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 10	บาท

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท	 ร้อยละ	65	

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Bangkhenchai	Company	Limited

	 เรียกชื่อย่อว่า	BKC

ประกอบธุรกิจ	 ผลิต	จำาหน่าย	ไฟฟ้า

เลขทะเบียนบริษัท	 0105541054485

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

	 กรุงเทพมหานคร	10400

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 190	หมู่	9	ตำาบลโคกไทย	อำาเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,342,500	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	234,025,000	บาท

	 เรียกชำาระเต็มจำานวนแล้ว

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	234,025,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้น	 100
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Chiangrai	Solar	Limited

ประกอบธุรกิจ	 ผลิต	ซื้อขาย	ไฟฟ้า

เลขทะเบียนบริษัท	 0105553149036

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 23/56	อาคารสรชัย	ชั้น	17	ซอยสุขุมวิท	63	ถนนสุขุมวิท

	 แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 249-250	หมู่ที่	6	ตำาบลท่าข้าวเปลือก	อำาเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,917,500	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	291,750,000	บาท

	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	95.01

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	277,210,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้น	 30

	 (ร่วมทุนกับ	บริษัท	ซอนนีดิกซ์	ไทยแลนด์	ทู	จำากัด)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Nakhonratchasima	Solar	Limited

ประกอบธุรกิจ	 ผลิต	ซื้อขาย	ไฟฟ้า

เลขทะเบียนบริษัท	 0105553011344

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 23/56	อาคารสรชัย	ชั้น	17	ซอยสุขุมวิท	63	ถนนสุขุมวิท

	 แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 90-91	ตำาบลตะเคียน	อำาเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	2,215,000	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	221,500,000	บาท

	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	85.06

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	188,420,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้น	 30

	 (ร่วมทุนกับ	บริษัท	ซอนนีดิกซ์	ไทยแลนด์	วัน	จำากัด)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	CKP	Solar	Limited

ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	

เลขทะเบียนบริษัท	 0105556138728

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	

	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	200,000	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	20,000,000	บาท

	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	28.75

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	5,750,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้น	 100
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Helios	Power	Limited

ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	

เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152585

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	

	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท

	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	25

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	250,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้น	 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Apollo	Power	Limited

ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	

เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152534

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	

	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท

	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	25

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	250,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้น	 100

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Sole	Power	Limited

ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	

เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152577

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	

	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท

	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	25

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	250,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้น	 100
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 บริษัท	วิส	โซลิส	จำากัด

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	Vis	Solis	Limited

ประกอบธุรกิจ	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ	

เลขทะเบียนบริษัท	 0105556152526

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 587	อาคารวิริยะถาวร	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	

	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	คิดเป็นทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท

	 เรียกชำาระแล้วร้อยละ	25

	 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	250,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 100	บาท

สัดส่วนการถือหุ้น	 100

	 (3)	บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

	 โทรศัพท์	:	02-009-9000	

	 โทรสาร	:	02-009-9991

ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

	 193/136-137	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	

	 กรุงเทพมหานคร	10110

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

	 โทรสาร	:	02-264-0789-90

	 (4)	 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัท	 www.ckpower.co.th

คณะกรรมการบริษัท	 directors@ckpower.co.th

เลขานุการบริษัท	 compliance@ckpower.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์	 ir@ckpower.co.th

2	 ข้อมูลสำาคัญอื่น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ไม่พบว่ามีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ
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ขอ้มูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.	 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว	

(1)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	9,240,000,000	บาท	เรียกชำาระแล้ว	7,370,000,000	บาท	

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	9,240,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

(2)	บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ	

 

2.	 ผู้ถือหุ้น

	 2.1	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

	 	 (ก)		รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 10	 รายแรก	 ณ	 วันที่	 25	 มิถุนายน	 2558	 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น															

ครั้งล่าสุด	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	 2,229,275,478	 30.2480

	 2	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	 1,865,644,429	 25.3140

	 3	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)*	 1,429,950,843	 19.4023

	 4	 นางวรพรรณ	จึงทรัพย์ไพศาล	 87,686,071	 1.1898

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

	 6	 นายวิชัย	เอกอุดมสิน	 67,500,000	 0.9159

	 7	 นายกำาพล	วิระเทพสุภรณ	์ 67,000,000	 0.9091

	 8	 นางสาวสุรีย์รัตน์	เตชะกมลสุข	 57,000,000	 0.7734

	 9	 นายสมชาย	เอกอุดมสิน	 53,040,080	 0.7197

	 10	 นายสมบัติ	พานิชชีวะ	 45,710,000	 0.6202

	 	 	 รวม	 5,984,683,310	 81.2033

	 	 	 สัดส่วนของหุ้น	Free	Float	ของบริษัท

	 	 	 แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญท่ีเข้าข่ายเป็น	 Strategic	 Shareholders																				

ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันท่ี	 16	 มีนาคม	 2558	 ตามท่ีบริษัทนำาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์	 ปรากฏสัดส่วน																						

ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย	(Non-Strategic	shareholders)	ร้อยละ	25.63	ของหุ้นที่ออกและจำาหน่ายแล้วทั้งหมด

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น                         

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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	 	 	 การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

	 	 	 รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีกรรมการถือหุ้นบริษัทจำานวน	3	คน	ดังนี้

 
รายชื่อ	 ตำาแหน่ง

 สัดส่วนการถือหุ้น

   จำานวนหุ้น	 %	ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์		 ประธานกรรมการบริหาร	 2,000,000	 0.0271

(โดยคู่สมรส)	

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 1,340,000	 0.0182

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล		 ประธานกรรมการสรรหา	 2,680	 0.0000

	 และกำาหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ : กรรมการและผู้บริหารอื่นไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท

	 	 (ข)	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการ	 หรือการดำาเนินงานของ

บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ 

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	 2,229,275,478	 30.2480

	 2	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	 1,865,644,429	 25.3140

	 3	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)*	 1,429,950,843	 19.4023

	 	 	 รวม	 5,524,870,750	 74.9643

หมายเหต ุ: -	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	 (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ลำาดับแรก	ณ	วันที่	 10	กันยายน	2558	ซึ่งเป็น										

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

ลำาดับ	 รายชื่อ	 	จำานวนหุ้นที่ถือ	 	สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	มหาศิริ	สยาม	จำากัด	 340,412,365	 20.10

	 2	 บริษัท	ช.การช่าง	โฮลดิ้ง	จำากัด	 175,496,530	 10.36

	 3	 บริษัท	ซีเค.	ออฟฟิซ	ทาวเวอร์	จำากัด	 93,348,212	 5.51

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

	 5	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 35,624,024	 2.10

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

	 7	 กองทุนเปิด	ไทย	แวลู	โฟกัส	อิควิตี้	ปันผล	 16,150,100	 0.95

	 8	 นางโสภิดา	ตรีวิศวเวทย์	 15,383,225	 0.91

	 9	 กองทุนเปิด	เค	หุ้นระยะยาว	 14,936,822	 0.88

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

	 	 	 รวม	 773,496,860	 45.66

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น                     

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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	 	 	 -	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้น	10	ลำาดับแรก	ณ	วันที่	26	สิงหาคม	2558	ซึ่งเป็น									

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	มีรายละเอียดดังนี้

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 	สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	มิตซุย	วอเตอร์	โฮลดิ้งส์	(ประเทศไทย)	จำากัด		 1,036,500,000	 25.98

	 2	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)*	 780,789,100	 19.57

	 3	 บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	 759,877,400	 19.04

	 4	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 192,541,166	 4.83

	 5	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	 150,648,000	 3.78

	 6	 นายมิน	เธียรวร	 72,000,000	 1.80

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

	 8	 CHASE	NOMINEES	LIMITED	 46,111,115	 1.16

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

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

   รวม	 3,173,963,605	 79.56

	 	 	 -	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)*	มีผู้ถือหุ้น	10	ลำาดับแรก	ณ	วันที่	20	พฤศจิกายน	

2558	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม	มีรายละเอียดดังนี้

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	 131,920,000	 17.13

	 2	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 71,796,624	 9.32

	 3	 บริษัท	ไฮกรีตโปรดักส์	แอนด์	เทคโนโลยี่	จำากัด	 61,954,100	 8.05

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

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

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

	 7	 นายมิน	เธียรวร	 20,000,000	 2.60

	 8	 บริษัท	ช.การช่าง-โตกิว	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	 18,051,140	 2.34

	 9	 บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	 11,126,600	 1.45

	 10	 ธนาคาร	ยูโอบี	จำากัด	(มหาชน)	 10,891,470	 1.41

	 	 	 รวม	 440,923,063	 57.26

* บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น                 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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	 2.2	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลัก

	 	 (ก)	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	(SouthEast	Asia	Energy	Limited	:	SEAN)

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 369,977,999	 56.00

	 2	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	 220,225,000	 33.33

	 3	 บริษัท	พีที	จำากัดผู้เดียว2 	 35,236,000	 5.33

	 4	 บริษัท	ชลาภัค	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด3	 35,236.000	 5.33

	 5	 นายนพดล	อินทรลิบ	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 660,675,000	 100.00

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 SEAN ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

 2 จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

 3 จดทะเบียนในเครือรัฐบาฮามาส (ประเทศบาฮามาส)

	 	 (ข)	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	(Nam	Ngum	Power	Company	Limited	:	NN2)

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด		 660,675,000	 75.00

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

	 	 	 รวม	 880,900,000	 100.00

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 NN2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

 2 จดทะเบียนใน สปป.ลาว และเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

	 	 (ค)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(Bangpa-in	Cogeneration	Limited	:	BIC)

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 175,824,998	 65.00

	 2	 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)	 67,625,001	 25.00

	 3	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 21,640,000	 8.00

	 4	 นางนภาพร	ภู่วุฒิกุล	 5,410,000	 2.00

	 5	 นายนพดล	อินทรลิบ	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 270,500,000	 100.00

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 BIC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 
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	 	 (ง)	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	(Bangkhenchai	Company	Limited	:	BKC)

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 2,342,498	 100.00

	 2	 นายณรงค์	แสงสุริยะ	 1	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 2,342,500	 100.00

หมายเหตุ : 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 BKC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

	 	 (จ)	บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จำากัด

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 199,940	 100.00

	 2	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 20	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 20	 0.00

	 4	 นางสาวสุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 20	 0.00

	 	 	 รวม	 200,000	 100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

 1 ข้อมูล ณ วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตามมติที่ประชุมวิสามัญ          

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

	 	 (ฉ)	บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จำากัด	

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 9,997	 100.00

	 2	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 1	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 1	 0.00

	 4	 นางสาวสุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 1	 0.00

   รวม	 10,000	 100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
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	 	 (ช)	บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จำากัด	

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 9,997	 100.00

	 2	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 1	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 1	 0.00

	 4	 นางสาวสุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 10,000	 100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ

 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

	 	 (ซ)	บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จำากัด

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 9,997	 100.00

	 2	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 1	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 1	 0.00

	 4	 นางสาวสุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 1	 0.00

	 	 	 รวม	 10,000	 100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ 

 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การถือหุ้น

	 	 (ฌ)	บริษัท	วิส	โซลิส	จำากัด	

	 ลำาดับ	 รายชื่อ	 จำานวนหุ้นที่ถือ1	 	สัดส่วนการถือหุ้น

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 9,997	 100.00

	 2	 นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 1	 0.00

	 3	 นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 1	 0.00

	 4	 นางสาวสุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 1	 0.00

   รวม	 10,000	 100.00

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบัน บริษัท วิส โซลิส จำากัด ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ 

 1 ข้อมูล ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท วิส โซลิส จำากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การถือหุ้น

	 2.3	ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	(Shareholders’	agreement)

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

การออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท	
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3.	 การออกหลักทรัพย์

	 ในปี	 2558	 บริษัทได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทโดยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น														

ประจำาปี	2558	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2558	รายละเอียดดังนี้

ชื่อของใบสำาคัญแสดงสิทธิ:	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	

	 จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1	(CKP-W1)

ประเภทและชนิดของใบสำาคัญแสดงสิทธิ:	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	ชนิดระบุชื่อ

	 ผู้ถือและเปลี่ยนมือได้	โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อ

	 และชำาระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่

	 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Rights	Offering)

อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ:	 5	ปี	นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ:	 29	พฤษภาคม	2558

วันที่เริ่มทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์:	 9	มิถุนายน	2558

วันครบอายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ:	 29	พฤษภาคม	2563

ราคาเสนอขายต่อหน่วย:	 0.00	บาท

ราคาใช้สิทธิ:	 6.00	บาท	ต่อ	1	หุ้น	เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข

	 การปรับสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ:	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้	1	หุ้น	

	 เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

จำานวนของใบสำาคัญแสดงสิทธิ:	 1,870,000,000	หน่วย

จำานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ:	 1,870,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

จำานวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว1:	 0.00	หน่วย

จำานวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ1:	 1,870,000,000	หน่วย

จำานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ1:	 1,870,000,000	หุ้น	

4.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 4.1	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	

	 	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 ของ													

กำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำารองตามกฎหมายของแต่ละปี	 โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว																	

อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำาหนดไว้	โดยขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจำาเป็นในการลงทุน	

เงินทุนหมุนเวียน	 การลงทุนเพิ่มเติม	 การขยายธุรกิจ	 เงื่อนไขและข้อจำากัดตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	 และปัจจัย

อ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วขอ้งในการบรหิารงานตามท่ีคณะกรรมการ	และ/หรอื	ผู้ถอืหุ้นของบรษิทัเห็นสมควร	อน่ึง	คณะกรรมการบรษิทั

อาจพิจารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้ถอืหุ้นไดเ้มือ่เห็นวา่บรษิทัมกีำาไรและกระแสเงนิสดเพียงพอท่ีจะสามารถ

จ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้	และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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	 	 ท้ังน้ี	 ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทในปี	 2554	 และจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในปี	 2556	 บริษัทได้มีการ															

จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	 โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ																				

ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ	 ณ	 วันกำาหนดสิทธิผู้ถือหุ้น	 (Record	 Date)	 ในวันที่	 13	 มีนาคม	 2558	 ในอัตรา																	

0.10	บาทต่อหุ้น	 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	 110,000,000	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	 51.34	 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ	โดยได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมายแล้วเป็นจำานวน	10,280,115.10	บาท	กำาหนดจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันที่	27	เมษายน	2558

	 4.2	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	(SEAN)

  SEAN	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ	SEAN	ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40 

ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำารองตามกฎหมาย	 ท้ังน้ี	 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว																		

อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำาหนดไว้	โดยขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจำาเป็นในการลงทุน	

เงินทุนหมุนเวียน	การลงทุนเพิ่มเติม	การขยายธุรกิจ	เงื่อนไขและข้อจำากัดตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	และปัจจัยอื่นๆ	

ท่ีเกีย่วขอ้งในการบรหิารงานตามท่ีคณะกรรมการ	และ/หรอื	ผู้ถอืหุ้นของ	SEAN	เห็นสมควร	โดยการจ่ายเงนิปันผลของ	SEAN 

จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัตโิดยบรษิทัก่อนจึงจะนำาเขา้สูก่ารพิจารณาอนมุติัโดยท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นของ	SEAN	เพ่ือพิจารณา

และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป	 ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก	 SEAN	 ตั้งแต่ปี	 2556	 และได้รับ

เงินปันผลระหว่างกาลจาก	SEAN	มาแล้วทั้งสิ้น	3	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้	

	 ปี	 25581	 25572	 25562

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 	 0.37	 0.30	 0.36

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 	 0.36	 0.33	 0.36

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 97	 1.10	 1.00

หมายเหตุ : 1 การจ่ายเงินปันผล ปี 2558 คำานวณจากกำาไรสุทธิของงวด 9 เดือน

 2 การจ่ายเงินปันผล ปี 2557 และ 2556 คำานวณจากกำาไรสุทธิ ณ สิ้นปี

	 4.3	บริษัท	ไฟฟ้านำ้างึม	2	จำากัด	(NN2)

	 	 NN2	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ	NN2	ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	

ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำารองตามกฎหมาย	 ท้ังน้ี	 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว															

อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำาหนดไว้	โดยขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจำาเป็นในการลงทุน		

เงนิทุนหมนุเวยีน	การลงทุนเพ่ิมเติม	การขยายธุรกิจ	เงือ่นไข	และปัจจัยอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วขอ้งในการบรหิารงานตามท่ีคณะกรรมการ	

และ/หรือผู้ถือหุ้นของ	 NN2	 เห็นสมควรและข้อจำากัดตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	 โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืม							

ระยะยาวได้ระบุว่า	NN2	จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อสำารองเงินในบัญชีต่างๆ	ได้ครบถ้วน	ดังนี้

1.1	Operating	Account	บริษัทต้องสำารองเงินไว้สำาหรับจ่ายชำาระค่าใช้จ่ายดำาเนินงานระยะเวลา	3	เดือน

1.2	Accrual	Account	บริษัทต้องสำารองเงินไว้สำาหรับการจ่ายชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดถัดไป

1.3	Debt	 Service	 Reserve	 Account	 บริษัทต้องสำารองเงินไว้เป็นจำานวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบ้ียในอีก														

6	เดือนข้างหน้า

1.4	PPA	Bond	Drawings	Sub-Account	บริษัทต้องสำารองเงินไว้สำาหรับกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม

เงื่อนไขของ	PPA



62 รายงานประจำาปี 2558

	 ทั้งนี้	 เงินสดคงเหลือภายหลังจากการสำารองเงินในบัญชีต่างๆ	 ข้างต้นแล้ว	 เงินสดคงเหลือดังกล่าวจะแบ่ง

ออกเป็นสองส่วน	 โดยส่วนที่หนึ่งสัดส่วนร้อยละ	 20	ของเงินสดคงเหลือ	นำาไปชำาระคืนเงินต้นก่อนกำาหนด	

(Mandatory	Prepayment)	ให้กับเจ้าหนี้	ส่วนที่สองสัดส่วนร้อยละ	80	ของเงินสดคงเหลือ	NN2	สามารถ

นำาไปจ่ายเงินปันผลได้	และการดำารงอัตราส่วน	DSCR	ต้องไม่ต่ำากว่า	1.10	เท่า	โดยการจ่ายเงินปันผลของ	

NN2	จะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมตัโิดยบรษิทักอ่นจึงจะนำาเขา้สูก่ารพิจารณาอนุมตัโิดยท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นของ	

NN2	 เพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป	 ซึ่งบริษัทเริ่มรับรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก	

NN2	ตั้งแต่ปี	2556	และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก	NN2	มาแล้วทั้งสิ้น	3	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้

	 ปี	 25581	 25572	 25562

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 	 0.55	 1.22	 1.27

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 	 0.40	 0.33	 0.35

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 72	 27	 28

หมายเหตุ : 1 การจ่ายเงินปันผล ปี 2558 คำานวณจากกำาไรสุทธิของงวด 6 เดือน

 2 การจ่ายเงินปันผล ปี 2557 และปี 2556 คำานวณจากกำาไรสุทธิ ณ สิ้นปี

	 4.4	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	BIC

	 	 BIC	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ	BIC	ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	

ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	 และหลังหักสำารองตามกฎหมาย	 ท้ังน้ี	 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว																									

อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำาหนดไว้	โดยขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจำาเป็นในการลงทุน	

เงินทุนหมุนเวียน	 การลงทุนเพ่ิมเติม	 การขยายธุรกิจ	 เงื่อนไขและข้อจำากัดตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	 และ														

ปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ	และ/หรือ	ผู้ถือหุ้น	ของ	BIC	 เห็นสมควร	และข้อจำากัด															

ตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน	 โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า	 BIC	 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้																								

ต่อเมื่อสำารองเงินในบัญชีต่างๆ	ได้ครบถ้วนดังนี้

1.1	Debt	 Service	 Reserve	 Account	 บริษัทต้องสำารองเงินไว้เป็นจำานวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบ้ียในอีก												

6	เดือนข้างหน้า

1.2	Major	Maintenance	 Reserve	Account	 บริษัทต้องสำารองเงินไว้สำาหรับ	 unplanned	 outage	 และ								

ซ่อมบำารุงใหญ่

	 	 ท้ังน้ี	 เงินสดคงเหลือภายหลังการสำารองเงินในบัญชีต่างๆ	 ข้างต้นสามารถนำาไปจ่ายปันผลได้	 และการดำารง

อัตราส่วน	DSCR	ต้องไม่ต่ำากว่า	1.20	เท่า	โดยการจ่ายเงินปันผลของ	BIC	จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อน														

จึงจะนำาเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ	 BIC	 เพ่ือพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป																						

ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก	BIC	ตั้งแต่ปี	2557	และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก	BIC	มาแล้วทั้งสิ้น	

2	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้	

	 ปี	 25581	 25572

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 	 0.41	 1.41

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 	 0.30	 0.60

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 72.99	 42.68

หมายเหตุ : 1 การจ่ายเงินปันผล ปี 2558 คำานวณจากกำาไรสุทธิของงวด 6 เดือน 

 2 การจ่ายเงินปันผล ปี 2557 คำานวณจากกำาไรสุทธิ ณ สิ้นปี
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	 4.5	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	BKC

	 	 BKC	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ	BKC	ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	

ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	 และหลังหักสำารองตามกฎหมาย	 ท้ังน้ี	 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว																												

อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำาหนดไว้	โดยขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจำาเป็นในการลงทุน	

เงินทุนหมุนเวียน	 การลงทุนเพ่ิมเติม	 การขยายธุรกิจ	 เงื่อนไขและข้อจำากัดตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม	 และ																						

ปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ	BKC	เห็นสมควร	และข้อจำากัดตามที่

กำาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน	 โดยเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ระบุว่า	 BKC	 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อ

สำารองเงินในบัญชีต่างๆ	ได้ครบถ้วนดังนี้

1.1	Debt	 Service	 Reserve	 Account	 บริษัทต้องสำารองเงินไว้เป็นจำานวนเท่ากับเงินต้นและดอกเบ้ียในอีก															

6	เดือนข้างหน้า

1.2	Major	Maintenance	 Reserve	Account	 บริษัทต้องสำารองเงินไว้สำาหรับ	 unplanned	 outage	 และ								

ซ่อมบำารุงใหญ่

	 	 ท้ังน้ี	 เงินสดคงเหลือภายหลังการสำารองเงินในบัญชีต่างๆ	 ข้างต้นสามารถนำาไปจ่ายปันผลได้	 และการดำารง

อัตราส่วน	DSCR	ต้องไม่ต่ำากว่า	1.20	เท่า	โดยการจ่ายเงินปันผลของ	BKC	จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทก่อน

จึงจะนำาเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ	 BKC	 เพ่ือพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป																				

ซึ่งบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลรับจาก	BKC	ตั้งแต่ปี	2556	และได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก	BKC	มาแล้วทั้งสิ้น	

5	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้	

	 ปี	 25581	 25572	 25562

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 	 28	 40	 36

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 	 28	 28	 28

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 98	 70	 77

หมายเหตุ : 1 การจ่ายเงินปันผล ปี 2558 คำานวณจากกำาไรสุทธิของงวด 9 เดือน 

 2 การจ่ายเงินปันผล ปี 2557 และ ปี 2556 คำานวณจากกำาไรสุทธิ ณ สิ้นปี
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เลขานุการบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 4	 คณะ	 ได้แก่																									

คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการ																			

บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	และคณะผู้บริหาร	

	 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์								

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทรวมจำานวนท้ังสิ้น	 12	 คน	 โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	 5	 คน	 กรรมการ																			

ท่ีไมเ่ป็นผู้บรหิาร	3	คน	กรรมการอิสระ	4	คน	ซึง่ในจำานวนของกรรมการอิสระมีประธานกรรมการบรษิทัดว้ย	ซึง่การกำาหนด	

โครงสร้างกรรมการดังกล่าวคำานึงถึงการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้	 ระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการ																	

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	โดยกำาหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในสัดส่วน	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กำากับดูแล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบริหาร

ผู้อำานวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

พัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริหารสินทรัพย์

และบริษัทในเครือ

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและ

วิศวกรรมเครื่องกล

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และบริหารความเสี่ยง

สำานักตรวจสอบ

ภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานวิศวกรรมโยธา

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
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1.	 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย

	 บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ซึ่งมีรายละเอียดที่สำาคัญ	ดังนี้

	 1.1	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

	 	 คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจและเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี	ความรบัผิดชอบในการจัดการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย	

วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายมีความซ่ือสัตย์สุจริตและ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน	 ถ่วงดุล	 และสามารถ													

ตรวจสอบได้	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการบริษัท	มีกรรมการทั้งสิ้น	12	คน	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2557	จำานวน										

1	คน	ได้แก่	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	ให้เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท	 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2558	 เมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	 2558														

ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

	 	 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2558	มีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานของ

บริษัทจำานวน	11	คน	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	91	ของคณะกรรมการทั้งคณะ	และกรรมการที่เป็นพนักงาน	หรือผู้บริหารของ

บริษัทจำานวน	1	คน	คือ	กรรมการผู้จัดการ	คิดเป็นร้อยละ	9	ของคณะกรรมการทั้งคณะ	โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน	

4	 คน	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 33	 ของกรรมการทั้งคณะ	 โดยเป็นกรรมการหญิงจำานวน	 1	 คน	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 9	 ของ														

คณะกรรมการทั้งคณะ	ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีประสบการณ์	ความเชี่ยวชาญ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท	และมีการถ่วงดุลอำานาจที่เหมาะสม

	 	 สำาหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง	4	คณะ	มีดังนี้

 
รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

	 ระยะเวลาการดำารง	 จำานวนครั้งการประชุม

   ตำาแหน่งกรรมการ ในปี	25581

ดร.	ทนง	พิทยะ	 ประธานกรรมการบริษัท	 3	ปี	4	เดือน	 6/6

	 (กรรมการอิสระ)	

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 4	ปี	6	เดือน	 5/6

	 ประธานกรรมการบริหาร

		 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 กรรมการบริษัท	 3	ปี	4	เดือน	 6/6

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 (กรรมการอิสระ)	

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 กรรมการบริษัท	 4	ปี	3	เดือน	 6/6

	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ

	 บริหารความเสี่ยง

		 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 กรรมการบริษัท	 3	ปี	4	เดือน	 6/6

	 ประธานกรรมการสรรหาและ

	 กำาหนดค่าตอบแทน

	 กรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและ

	 บริหารความเสี่ยง

		 (กรรมการอิสระ)	
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รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

	 ระยะเวลาการดำารง	 จำานวนครั้งการประชุม

   ตำาแหน่งกรรมการ ในปี	25581

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	 กรรมการบริษัท	 4	ปี	6	เดือน	 5/6

		 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์2	 กรรมการบริษัท	 8	เดือน	 3/6

	 กรรมการบริหาร

		 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	 	 	

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการบริษัท	 3	ปี	1	เดือน	 6/6

	 กรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 (กรรมการอิสระ)	

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริษัท	 4	ปี	6	เดือน	 6/6

	 กรรมการบริหาร

	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

นายอัลวิน	จี	 กรรมการบริษัท	 2	ปี	10	เดือน	 6/6

	 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 3	ปี	4	เดือน	 6/6

	 กรรมการบริหาร

	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 4	ปี	6	เดือน	 6/6

	 กรรมการบริหาร

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและ

	 บริหารความเสี่ยง

	 กรรมการผู้จัดการ

	 เลขานุการบริษัท

	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

หมายเหตุ: รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

 1 จำานวนครั้งประชุมทั้งหมด / จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

  นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558

	 	 ท้ังน้ี	ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทักำาหนดให้ผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งนำาเสนอขอ้มลูตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการบรษิทัเขา้รว่มการประชมุดว้ยทุกครัง้	รวมท้ังกรรมการผู้จัดการของบรษิทัย่อย	ไดแ้ก	่บรษิทั	เซาท์อีสท์	เอเชยี	

เอนเนอร์จี	จำากัด	(SEAN)	บริษัทไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	(NN2)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(BIC)	และ

บริษัท	 บางเขนชัย	 จำากัด	 (BKC)	 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งท่ีมีการรับทราบงบผลการดำาเนินงาน															

งวดไตรมาสที่	2	ของปี	และงวด	ณ	สิ้นปี	เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีแรก	ภาพรวมแนวโน้ม	

ผลการดำาเนินงานในชว่งครึง่ปีหลงั	อุปสรรคหรอืปัญหาในการดำาเนินงานท่ีเกดิขึน้ในชว่งท่ีผ่านมา	ความกา้วหน้าในการพัฒนา	

โครงการในอนาคตของบริษัท	รวมถึงประเด็นสำาคัญอื่นๆ	เพื่อคณะกรรมการจะได้มีการติดตามและรับทราบการดำาเนินงาน

อย่างใกล้ชิด
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	 1.2	กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 3/2558	 เมื่อวันที่	 9	มิถุนายน	2558	มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการ																

ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท	เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม	เป็นดังนี้

1.		นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	และ	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราสำาคัญ

ของบริษัท	หรือ

2.	 นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	หรือ	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ	นายปลิว	

ตรีวิศวเวทย์	หรือ	นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	หรือ	นายณรงค์	แสงสุริยะ	หรือ	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	

หรือ	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	หรือ	นายอัลวิน	จี	รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท

	 1.3	กรรมการอิสระ

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทมีจำานวนกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน

กำาหนดทั้งหมด	4	คน	จากกรรมการทั้งคณะ	12	คน	โดยบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของ

จำานวนคณะกรรมการท้ังหมดและจะต้องไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ						

ของบริษัทจะคำานึงถึงข้อกำาหนดทางกฎหมาย	ประกาศของตลาดหลักทรัพย์	และสำานักงาน	ก.ล.ต.	ว่าด้วยคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระ	 ได้แก่	ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	ทจ.	 28/2551	 เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่	 รวมถึงฉบับท่ีได้มีการแก้ไข	 ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทท่ีว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ															

โดยบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1.		ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทั	บรษิทัใหญ	่บรษิทัย่อย	บรษิทัรว่ม	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ	ด้วย	(พิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรา	258	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

พ.ศ.	2535)	ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือ										

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี															

ก่อนวันแต่งตั้ง	

3.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ										

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้ง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น่อยกว่าสองปี	อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน

การเงินและการบริหารงานของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่

จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

4.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็นบิดา	

มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่																		

ผู้มีอำานาจควบคุม	 บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท										

หรือบริษัทย่อย

5.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทั	ผู้ถอืหุ้นรายใหญ	่

หรอืผู้ถอืหุ้น	ซึง่เป็นผู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ	่นอกจากนีแ้ลว้ยังตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรอืรายงาน

ไดอ้ย่างมอิีสระ	ตามภารกจิท่ีไดร้บัมอบหมายโดยไม่ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ	ท่ีจะมาบีบบังคบัให้ไม่สามารถ	

แสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
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6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ																							

ผู้มอีำานาจควบคมุของบรษิทั	หรอืนิตบุิคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	และไมเ่ป็นผู้ถอืหุ้นท่ีมนัีย	ผู้มอีำานาจควบคมุ	

หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม																							

ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรือผูม้อีำานาจควบคุมของบริษัทสังกดัอยู	่เวน้แตจ่ะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	 หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม													

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือ															

หุ้นสว่นของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีน้ันดว้ย	เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี

ก่อนวันที่แต่งตั้ง

8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย													

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้างพนักงาน	ที่ปรึกษา

ท่ีรับเงินเดือนประจำา	 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน																			

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

	 	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามคำานิยามตามประกาศคณะกรรมการ														

กำากับตลาดทุนกำาหนดทั้งสิ้น	4	คน	ซึ่งมีรายชื่อ	ดังนี้

	 รายชื่อ	 ตำาแหน่ง	 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1

ดร.	ทนง	พิทยะ	 ประธานกรรมการบริษัท	 23	สิงหาคม	2555

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 23	สิงหาคม	2555

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 23	สิงหาคม	2555

	 กรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการตรวจสอบ	 8	พฤศจิกายน	2555

	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ : 1 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทครั้งแรก

	 	 ท้ังน้ี	 บริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระระหว่างปี	 2558	 และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อข้างต้นท้ังหมดไม่มี														

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

	 1.4	ประธานกรรมการ

	 	 บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน												

ในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลและการบริหารงานประจำา	 โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาท

หน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน	 และมีการถ่วงดุลอำานาจการดำาเนินงาน																					

โดยคณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย																								

ขณะที่ผู้บริหารทำาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ	ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดโดย	ดร.	ทนง	พิทยะ	ซึ่งเป็น

กรรมการอิสระ	ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการของบริษัท	ด้วยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	สอดคล้องกับกลยุทธ์
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ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ	 ซึ่งเป็นท่ีเชื่อม่ันว่าจะสามารถนำาพาบริษัทไปสู่ความสำาเร็จ												

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้

	 1.5	การแต่งตั้ง	การลาออก	และการพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ

	 	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกำาหนด													

รวมถงึไมม่ลีกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจให้บรหิารจัดการกจิการท่ีมมีหาชนเป็นผู้ถอืหุ้น

ตามที่	สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนดโดยกรรมการบริษัทต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่าห้าคน	และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ

ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมด	ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่	

ในราชอาณาจักร	

	 	 กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวท่ีต้องออกตามวาระให้คณะกรรมการเป็น																			

ผู้เลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในวาระการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียง	3	ใน	4	ของกรรมการ

ท่ียังเหลืออยู่	 โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ									

ที่ตนแทน	

	 	 การประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการจะออกจากตำาแหน่งในอัตรา	1	ใน	3	หากจำานวนกรรมการที่จะแบ่ง

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ให้ออกในจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	และหากกรรมการคนใดจะลาออกจากบริษัทให้

ยื่นหนังสือลาออก	เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

	 1.6	ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	มีรายละเอียดตามกฎบัตร

	 	 คณะกรรมการบริษัท	ดังนี้

1.	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี	ภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี	

ของบริษัทโดยบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมท้ัง											

วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาไม่น้อยไปกว่าระยะเวลา												

ที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัท

2.	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	 3	 เดือนต่อครั้ง	 และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ											

เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการท่ีมีนัยสำาคัญ	 ซึ่งรายการท่ีมีนัยสำาคัญควรรวมถึงรายการได้มา	

หรือจำาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีผลกระทบสำาคัญต่อบริษัท	 รายการซื้อหรือขายทรัพย์สิน										

ท่ีสำาคัญ	 การขยายโครงการลงทุนการพิจารณาและอนุมัติเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์	 การกำาหนดระดับอำานาจดำาเนินการ	 และการกำาหนดนโยบายการบริหารการเงินและ												

การบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท	เป็นต้น

3.	 จัดให้มีระบบการบัญชี	 การรายงานทางการเงิน	 และการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเชื่อถือได้	 รวมท้ังดูแลให้มี										

ระบบการจัดเกบ็เอกสารท่ีทำาให้สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั	มกีารควบคมุภายใน	

การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.	 จัดให้มีการทำางบการเงิน	 ณ	 วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง	 เพ่ือแสดงฐานะการเงินและ														

ผลการดำาเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	และถูกต้อง	เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	ก่อนที่จะนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.	 กำาหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงานการดำาเนินธุรกจิ	และงบประมาณของบรษิทั	ควบคมุและกำากบั

ดูแล	การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่กำาหนดไว้

อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล	รวมถึงกำากับดแูลให้บรษิทั	บรษิทัย่อย	และบรษิทัรว่มปฏิบัติตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

ตลอดจนกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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6.	 พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ	โครงการลงทุนขนาดใหญ่	ตลอดจนการเข้าร่วม

ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7.	 บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วม	ได้แก่	

7.1	ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบซึ่งได้กำาหนดไว้สำาหรับกรรมการท่ีได้รับมติเห็น

ชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ	 หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วน					

การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น

7.2	ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ																		

อย่างต่อเนื่อง

7.3	ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานการทำารายการ

ระหว่างกัน	และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำาคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง	

7.4	กรณีท่ีบริษัทย่อยทำารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันมีการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือ																						

ทำารายการสำาคัญอ่ืนใด	 คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างย่ิงกรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับ																	

มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าท่ี																				

กำากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	 รายการ											

ไดม้าจำาหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ	รวมท้ังรายการท่ีสำาคญัซึง่บรษิทักำาหนด	ท้ังน้ี	ให้พิจารณาการทำารายการ

ดังกล่าวของบริษัทย่อยทำานองเดียวกับการทำารายการในหลักเกณฑ์ลักษณะและขนาดเดียวกันกับ															

ที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

8.	 พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง	เปลี่ยนแปลง	บุคคลเข้าเป็นกรรมการ	และ/หรือ	ผู้บริหาร	ในบริษัทย่อย	

หรอืบรษิทัรว่ม	ตามสดัสว่นการถอืหุ้นในบรษิทัย่อย	หรอืบรษิทัรว่ม	รวมถงึกำาหนดใชน้โยบายการควบคมุและ

กลไกการกำากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วม	 เพ่ือแสดงว่าบริษัทมีกลไก														

การกำากับดูแลบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9.	 พิจารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงานมีอำานาจในการแต่งตั้ง	 คณะกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	

และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนตามความเหมาะสม	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา													

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นต้น	รวมถึงการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่	ตลอดจนค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ	 ท่ีแต่งต้ังให้สอดคล้อง							

ตามหลกัเกณฑ์	และประกาศของคณะกรรมกำากับตลาดทุน	และ/หรอื	ประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	

โดยไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจท่ีทำาให้สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง																							

มสีว่นไดเ้สยี	หรอืความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดทำากับบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการ

ที่เป็นไปตามนโยบาย	และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	

10.	มอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน	 หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนได้																			

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำากับดูแลของคณะกรรมการ	หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว																			

มีอำานาจและภายในระยะตามที่เห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไข																						

การมอบอำานาจน้ันๆ	 ได้เมื่อเห็นสมควร	 โดยการมอบอำานาจดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจท่ี

ทำาให้บุคคลนั้นสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมี	                  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์	เวน้แตเ่ป็นการอนุมตัริายการธุรกิจปกต	ิและเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยท่ัวไป	

หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว	 โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์	

เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำาหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ที่สำาคัญของบริษัทจดทะเบียน	ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และ/หรือ	ประกาศอื่นใด																		

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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11.	รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	 หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง	 ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย															

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ทั้งนี้	 ตามเกณฑ์เงื่อนไข	 และวิธีการ															

ที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

12.	รบัผิดชอบตอ่บุคคลท่ีซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในความเสยีหายใดๆ	อันเกดิขึน้เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มลู

ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป	โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำาคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก

ให้แจ้งในสาระสำาคญัตามท่ีกำาหนดในกฎเกณฑ์หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	เวน้แตก่รรมการและผู้บรหิาร

ดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริงของข้อมูล	หรือการขาดข้อมูล																	

ที่ควรต้องแจ้งนั้น

13.	ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท้ังท่ีได้มาจากการกระทำาตามหน้าท่ีหรือ																	

ในทางอ่ืนใดท่ีมี	 หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำาคัญต่อบริษัท	 บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	 เพ่ือประโยชน์ต่อ

ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

14.	แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์และการทำาธุรกรรมกับบริษัท	 บริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วมในลักษณะท่ี														

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และหลีกเลี่ยงการทำารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง												

ผลประโยชน์กับบริษัท	บริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

	 1.7	คณะกรรมการชุดย่อย

	 	 จากอำานาจตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อทำาหน้าที่

บริหารจัดการในด้านต่างๆ	จำานวน	4	คณะ	ดังนี้

	 	 (1)	คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วย	กรรมการทั้งสิ้น	5	คน	โดยมีรายชื่อและ

จำานวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 
รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25581

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 ประธานกรรมการบริหาร	 10/10

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์2	 กรรมการบริหาร	 5/10

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริหาร	 10/10

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริหาร	 9/10

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์3	 กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/	 10/10

	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

  1 จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

  นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558
 3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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	 	 (2)	คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประกอบด้วย	 กรรมการอิสระจำานวน	 3	 คน																			

ซึ่งมีรายชื่อและจำานวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 
รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25581

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว2	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 5/5

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล2	 กรรมการตรวจสอบ	 5/5

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการตรวจสอบ	 5/5

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้ว

อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ี                     

ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

  1 จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

 2 เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท  

	 	 (3)	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

   ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ 

1	คน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	คน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	คน	รวมทั้งสิ้น	3	คน	โดยมีรายชื่อและจำานวน

การเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 
รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25581

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	 4/4

	 และบริหารความเสี่ยง	

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 กรรมการบรรษัทภิบาล

	 และบริหารความเสี่ยง	 4/4

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์2	 กรรมการบรรษัทภิบาล

	 และบริหารความเสี่ยง	 2/4

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์2	 กรรมการบรรษัทภิบาล

	 และบริหารความเสี่ยง	 2/4

หมายเหตุ : กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ            

เมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ             

บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

 1 จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

 2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง               

แทน ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ โดย นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงต้ังแต่                               

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558
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	 	 (4)	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	

2	คน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	คน	รวมทั้งสิ้น	3	คน	โดยมีรายชื่อและจำานวนการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 
รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25581

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 2/2

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 2/2

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 2/2

หมายเหตุ : กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อ                

ครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา             

และกำาหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามรายละเอียดหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

 1 จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

	 1.8	คณะกรรมการบริษัทย่อย

	 	 บริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(holding	company)	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัท

มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น	4	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์	จำากัด	(SEAN)	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	

(NN2)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(BIC)	และ	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	(BKC)	โดยมีรายละเอียดโครงสร้าง

การบริหารจัดการ	รายชื่อกรรมการ	และกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

	 	 ทั้งนี้	บริษัทย่อยของบริษัททั้ง	4	บริษัท	จะต้องนำาเสนอการเข้าทำารายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ

ประกาศการได้มาจำาหน่ายไปของสินทรัพย์	 รวมถึงรายการท่ีถือว่ามีสาระสำาคัญซึ่งเป็นรายการท่ีหากเข้าทำาแล้วจะมีผลกระทบ	

อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัท	(แล้วแต่กรณี)	เพื่อเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัท

เข้าไปลงทุนของบริษัท	 (Control	Policy)	ประกอบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท	 (รายละเอียด	

Control	Policy	โปรดดูในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ)
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	 	 รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ	รายชื่อกรรมการ	และกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

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

	 	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	SEAN	มีคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการทั้งสิ้น	10	คน	โดยเป็น

กรรมการบริหารจำานวน	5	คน	ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 	 	 จำานวนครั้งการประชุม	 จำานวนครั้งการประชุม

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 ในปี	25581	 ในปี	25581

ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	 ประธานกรรมการบริษัท	 3/3	

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์2	 ประธานกรรมการบริหาร	 3/3	 3/3

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ2	 กรรมการบริษัท	 1/3	

นายณรงค์	แสงสุริยะ2	 กรรมการบริษัท	 3/3	

	 กรรมการบริหาร	 	 3/3

นายประเสริฐ	มริตตนะพร2	 กรรมการบริษัท	 3/3	

นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง	 กรรมการบริษัท	 3/3	

นายแวน	ฮวง	เดา	 กรรมการบริษัท	 3/3	

	 กรรมการบริหาร	 	 3/3

นายมิลตัน	วิลเลียม	ชลาภัค	 กรรมการบริษัท	 3/3	

นายสมนึก	จินดาทรัพย์	 กรรมการบริษัท	 3/3	

	 กรรมการบริหาร	 	 3/3

นายอัลวิน	จี2	 กรรมการบริษัท	 3/3	

	 กรรมการบริหาร	 	 3/3

	 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษัท

 1 จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

 2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน SEAN ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SEAN ที่ร้อยละ 56 

  (ไม่รวมประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบริหารและการเงิน



75บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

	 	 	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน	SEAN

1.	 นายปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 นายณรงค์	 แสงสุริยะ	 นายประเสริฐ	 มริตตนะพร	 นายอัลวิน	 จี	 กรรมการ																

สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ	SEAN	หรือ

2.	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	หรือ	นายณรงค์	แสงสุริยะ	หรือ	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	หรือ	นายอัลวิน	จี	

คนใดคนหน่ึง	 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอ่ืนอีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคน	 และประทับตราสำาคัญของ

บริษัท	SEAN

	 	 (2)	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	(Nam	Ngum	2	Power	Company	Limited)

	 	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการของ	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	NN2	มีคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการทั้งสิ้น	13	คน	โดยเป็น

กรรมการบริหารจำานวน	6	คน	ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

	 	 	 จำานวนครั้งการประชุม	 จำานวนครั้งการประชุม

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 ในปี	25581	 ในปี	25581

ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	 ประธานกรรมการบริษัท	 4/4	

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์2	 ประธานกรรมการบริหาร	 4/4	 5/5

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ2	 กรรมการบริษัท	 2/4	

นายณรงค์	แสงสุริยะ2	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 กรรมการบริหาร	 	 5/5

นายประเสริฐ	มริตตนะพร2	 กรรมการบริษัท	 4/4	

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์2	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 กรรมการบริหาร	 	 5/5

นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง	 กรรมการบริษัท	 4/4	

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเดินเครื่องและบำารุงรักษา

ผู้อำานวยการฝ่ายบริการทั่วไป

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารและการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ



76 รายงานประจำาปี 2558

	 	 	 จำานวนครั้งการประชุม	 จำานวนครั้งการประชุม

	 รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 	 ในปี	25581	 ในปี	25581

นายแวน	ฮวง	เดา	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 กรรมการบริหาร	 	 5/5

นายมิลตัน	วิลเลียม	ชลาภัค	 กรรมการบริษัท	 4/4	

นายบุนเหลือ	สินไซวอละวง	 กรรมการบริษัท	 3/4	

นายบุนสะลอง	สุดทิดาลา	 กรรมการบริษัท	 3/4	

นายสมนึก	จินดาทรัพย์	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 กรรมการบริหาร	 	 5/5

นายอัลวิน	จี2	 กรรมการบริษัท	 4/4	

	 กรรมการบริหาร	 	 5/5

	 กรรมการผู้จัดการ	 	

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษัท

 1 จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

 2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน NN2 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน NN2 ที่ร้อยละ 42 (ถือหุ้นโดยอ้อมจาก SEAN ใน NN2)

	 	 	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน	NN2

	 	 	 เน่ืองจาก	 NN2	 เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)																						

ซึ่งไม่มีกำาหนดเงื่อนไขกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างชัดเจนดังเช่นบริษัทจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย	

อย่างไรก็ตาม	NN2	ได้กำาหนดเกณฑ์การลงนามผูกพันบริษัทเช่นเดียวกันกับ	SEAN	ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	NN2	

เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน	กล่าวคือ

1.	 นายปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 นายณรงค์	 แสงสุริยะ	 นายประเสริฐ	 มริตตนะพร	 นายอัลวิน	 จี	 กรรมการ											

สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ	NN2	หรือ

2.	 นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	หรือ	นายณรงค์	แสงสุริยะ	หรือ	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	หรือ	นายอัลวิน	จี	

คนใดคนหนึ่ง	ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคน	และประทับตราสำาคัญของ	NN2	

  (3)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(Bangpa-in	Cogeneration	Company	Limited)

	 	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการของ	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

ผู้จัดการฝ้ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ผู้จัดการฝ้ายบริหารผู้จัดการโครงการ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ



77บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	BIC	มีคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการทั้งสิ้น	5	คน	โดยไม่มี

กรรมการบริหาร	ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 
รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25581

นายณรงค์	แสงสุริยะ2	 ประธานกรรมการบริษัท	 5/5

นายคำาผุย	จีราระรื่นศักดิ์2	 กรรมการ	 5/5

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์2	 กรรมการ	 5/5

นายวุฒิกร	สติฐิต	 กรรมการ	 5/5

นายวรวุฒิ	อนุรักษ์วงศ์ศรี2	 กรรมการผู้จัดการ	 4/5

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษัท

 1 จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

 2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BIC ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIC ที่ร้อยละ 65

	 	 	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันของ	BIC

	 	 	 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ	BIC

  (4)	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	(Bangkhenchai	Company	Limited)

	 	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการของ	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร
ส่วนเดินเครื่องและบำารุงรักษา

(หน่วยงานภายนอก	Outsource)

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ



78 รายงานประจำาปี 2558

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	BKC	มีคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการทั้งสิ้น	5	คน	โดยไม่มี

กรรมการบริหาร	ซึ่งมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุม	ดังนี้

 
รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

	 จำานวนครั้งการประชุม

	 	 	 ในปี	25581

นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา2	 กรรมการ	 4/4

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์2	 กรรมการ	 4/4

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์2	 กรรมการ	 4/4

นายสมเกียรติ	ปัทมมงคลชัย2	 กรรมการ	 4/4

นายสมบัติ	ตรีวิศวเวทย์2	 กรรมการผู้จัดการ	 4/4

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษัท

 1 จำานวนครั้งทั้งหมด/จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

 2 กรรมการผู้แทนจากบริษัทใน BKC ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BKC ที่ร้อยละ 100

	 	 	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน	BKC

	 	 	 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของ	BKC

 

 

2.	 ผู้บริหาร

	 2.1	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)

	 	 (1)	 โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท	

	 	 	 กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น															

7	คน	ซึ่งมีรายชื่อและตำาแหน่ง	ดังนี้	

 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการผู้จัดการ

	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหาร

นายอาสา	อรรถยุกติ	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล1

นายมิชาเอล	เอริค	เรดเดอร์	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานวิศวกรรมโยธา

	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ	สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

นางสาวนิธาวดี	ลิมโปดม		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	พัฒนาธุรกิจ

นางสาวปาริฉัตร	โอทยากุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	กำากับดูแล

นางสาวรุจิรา	ช่วยบำารุง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	บริหารสินทรัพย์และบริษัทในเครือ

นายวรท	ศักดิ์สุจริต	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	บริหาร

นางสาวปิยนุช	มริตตนะพร	 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษัท 

 - โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในข้อ โครงสร้างการจัดการ

 1 ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558



79บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

	 	 (2)	ขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ	

1.	 เป็นผู้กำากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำางานของบริษัท	 หากมีข้อสงสัย												

ให้เป็นผู้วินิจฉัยหากมีเหตุผลความจำาเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ

2.	 มีอำานาจในการออกคำาสั่ง	กำาหนดหลักเกณฑ์	ขั้นตอน	และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

3.	 สามารถมอบอำานาจช่วงให้พนักงานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้	 แต่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของ									

ผู้รับมอบอำานาจช่วงนั้นด้วย

4.	 กำาหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติ	 บริหารจัดการ								

เพื่อให้ผลการดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

5.	 บริหารจัดการงานทุกๆ	ด้าน	ตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	และกลยุทธ์

6.	 ดแูลให้บุคลากรในฝ่ายตา่งๆ	สามารถดำาเนินการให้สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่าย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7.	 พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำาเนินงานและผลประกอบการท่ีดี	 และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำาเสมอ					

ต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

8.	 ติดตาม	ตรวจสอบ	ควบคุม	และรายงานผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษัท	ต่อคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายไตรมาส

9.	 ตดิตาม	ตรวจสอบ	และควบคมุผลการดำาเนินงานของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัรว่มท่ีบรษิทัเขา้ไปลงทุน	

เพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย	 และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส	 รวมถึงหาโอกาส

ปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

10.	ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ	 ท่ีดี	 โดยทำาการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน												

อย่างเหมาะสมและครบถ้วน	เพื่อประกอบการตัดสินใจ

11.	ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการ	และ/หรือ	บริหารงานประจำาวันของบริษัท

12.	ดำาเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก															

คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	คณะกรรมการบริหาร

13.	จัดทำานโยบาย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจำาปีของบริษัท	เพื่อนำาเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	 2.2	ผู้บริหารบริษัทย่อย

	 	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งสิ้น	 4	บริษัท	 ได้แก่	

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	(SEAN)	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	(NN2)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น 

จำากัด	(BIC)	และ	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	(BKC)	มีรายชื่อและตำาแหน่ง	ดังนี้

	 	 (1)	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง

นายอัลวิน	จี	 กรรมการผู้จัดการ	และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน

นายราเจซ	ราซดาล1	 นายช่างใหญ่	-	วิศวกรรมเครื่องกล

หมายเหตุ : -  รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษัท

 - SEAN ประกอบกิจการ Holding Company ใน NN2 โดยพนักงานส่วนใหญ่ของ SEAN โอนย้ายไปสังกัดเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว

 - โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในข้อโครงสร้างการจัดการ

 1 นายราเจซ ราซดาล ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารใน SEAN ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และโอนย้ายเป็นพนักงานของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ 

จำากัด (มหาชน) ในตำาแหน่งนายช่างใหญ่ - วิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
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	 	 (2)	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	

 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง

นายอัลวิน	จี	 กรรมการผู้จัดการ	และ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน

นายโยชิฮิโร	คาวาซากิ	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่อง	และบำารุงรักษา

นายศักดิ์ชัย	ไชยวรรณ	 ผู้อำานวยการ	ฝ่ายบริการทั่วไป

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษัท

 - โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในข้อโครงสร้างการจัดการ

	 	 (3)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	

 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง

นายวรวุฒิ	อนุรักษ์วงศ์ศรี	 กรรมการผู้จัดการ

นายชุมพล	เวสสบุตร	 ผู้จัดการโครงการ

นายทศพร	ทิพย์วรธรรม	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายกิจพจน์	สระสมทรัพย์	 ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

นางสาวนาถสุชา	ขวัญทอง	 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษัท

 - โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในข้อโครงสร้างการจัดการ

	 	 (4)	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	

 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง

นายสมบัติ	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการผู้จัดการ

นางสาวศรัณย์ภัฏ	สุวรรณวัฒน์	 ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร

หมายเหตุ : - รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษัท

 - บริษัท บางเขนชัย จำากัด ได้ทำาสัญญาว่าจ้างบริหารงานกับบริษัท และทำาสัญญาจ้างงานเดินเครื่องและบำารุงรักษากับ บริษัท เอ็นซิส จำากัด      

ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมางานเดินเครื่องและบำารุงรักษาจากภายนอก ดังน้ัน บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจึงเป็นพนักงานของบริษัทและจากบริษัท                     

ผู้รับเหมาภายนอก

 - โครงสร้างการบริหารจัดการปรากฏในข้อโครงสร้างการจัดการ

 

3.	 เลขานุการบริษัท

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2558	 เมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	 2558	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง	 นายธนวัฒน์														

ตรวีศิวเวทย์	กรรมการผู้จัดการ	ให้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบรษิทั	ตามท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน

เสนอโดยมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	

(และฉบับที่แก้ไข)	รวมทั้งให้ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	รวมทั้งประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ	ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
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1.	 จัดการประชุมและจัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(1)	ทะเบียนกรรมการ

(2)	หนังสือนัดประชุมกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจำาปีของบริษัท

(3)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(4)	รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดำาเนินการอื่นๆ

2.	 ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และระเบียบปฏิบัติต่างๆ	เกี่ยวข้อง

3.	 ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับของบริษัท	 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำากับดูแล

5.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	และหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

6.	 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

	 ทั้งนี้	รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ	1	แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำาปี	2558	(แบบ	56-1)	ของบริษัท

 

4.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 บรษิทัมหีลกัเกณฑ์ในการกำาหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชมุ

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	และมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม	ดังนี้

	 4.1	ค่าตอบแทนกรรมการ	กรรมการของบริษัท

(1)	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้พิจารณากฎระเบียบและ																		

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีท่ีผ่านมา	 เพ่ือกลั่นกรองค่าตอบแทน	

ซึ่งประกอบด้วย	ค่าตอบแทนกรรมการ	รางวัลประจำาปี	(โบนัส)	ของคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	

และกรรมการผู้จัดการ	 โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน	 ประกอบกับผลงานในปีท่ีผ่านมา														

ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทและเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติหรือนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป	 โดยจะมีการทบทวนอัตรา														

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและผลประกอบการของบริษัททุกปี

(2)	ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน	

เช่น	การเป็นประธานกรรมการ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ

บริหาร	สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ	สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	และ

สมาชกิของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบริหารความเสี่ยง	จะไดร้ับคา่ตอบแทนเพิม่ตามตำาแหนง่	สำาหรับ

โบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษ

(3)	ค่าตอบแทนพิจารณาประกอบกับอัตราค่าตอบแทนซึ่งเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	

ประสบการณ์	รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน	และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ	และ

รักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ	และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

(4)	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนไดพิ้จารณาอัตราคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

จากรายการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน	 เพ่ือประกอบการพิจารณากำาหนดอัตรา																		

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือ

นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี

(5)	องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน	โปร่งใส	ง่ายต่อการเข้าใจ
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  ในปี	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในวงเงินไม่เกิน	5,000,000	บาท	

และรางวัลประจำาปี	2557	ในวงเงินไม่เกิน	2,800,000	บาท	โดยมีรายละเอียดการจ่ายจริงดังนี้

	 	 1.	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง1

 
ตำาแหน่ง

 จำานวน		 ค่าตอบแทน1,	2	 รวมเป็นเงิน

  (คน)	 (บาทต่อคน)	 (บาท)

ประธานกรรมการบริษัท	 1	 600,000.00	 600,000.00

ประธานกรรมการบริหาร	 1	 100,000.00	 100,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 1	 100,000.00	 100,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 1	 100,000.00	 100,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 1	 100,000.00	 100,000.00

กรรมการบริษัท3	 11	 300,000.00	 3,300,000.00

กรรมการบริหาร4	 4	 40,000.00	 142,410.96

กรรมการตรวจสอบ	 2	 40,000.00	 80,000.00

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 2	 40,000.00	 80,000.00

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 2	 40,000.00	 80,000.00

รวม	 	 	 	 4,607,410.96

หมายเหตุ : 1 บริษัทกำาหนดอัตราค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งนี้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

 2 บริษัทจ่ายให้กับกรรมการบริษัทตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งในปี 2558

 3 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เป็นกรรมการบริษัท 

 4 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารปรากฏตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการ-ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่งคณะกรรมการบริหาร 

	 	 2.	 รางวัลประจำาปี	25571 

 
ตำาแหน่ง

 จำานวน	 รางวัลประจำาปี	 รวมเป็นเงิน

  คน2	 (บาทต่อคน)2	 (บาท)

ประธานกรรมการบริษัท	 1	 500,000.00	 500,000.00

ประธานกรรมการบริหาร	 1	 300,000.00	 300,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 1	 200,000.00	 200,000.00

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 1	 200,000.00	 200,000.00

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 1	 200,000.00	 200,000.00

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย3	 5	 200,000.00	 850,000.00

กรรมการบริษัท	 2	 200,000.00	 400,000.00

รวม	 12	 	 2,650,000.00

หมายเหตุ : 1 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 พิจารณาอนุมัติจ่ายรางวัลประจำาปีสำาหรับกรรมการในปี 2557 เป็นปีแรก

 2 บริษัทจ่ายให้กับท้ังกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่งเต็มปีและกรรมการท่ีลาออกจากตำาแหน่งระหว่างปี โดยพิจารณาจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการ           

ดำารงตำาแหน่ง

  3 นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลาออกจากตำาแหน่งระหว่างปี 2557 จึงพิจารณาจ่ายตามระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง



83บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

	 	 	 ทั้งนี้	ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยย้อนหลัง	3	ปี	(ปี	2556	-	2558)	

มีรายละเอียดดังนี้

	 รายละเอียด/ปี	 25581	 2557	 2556	 2555

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

รางวัลประจำาปี2	 -	 2,650,000.00	 -	 -

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

หมายเหตุ : 1 บริษัทจะพิจารณารางวัลประจำาปี 2558 สำาหรับกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559

 2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 - 2558 ในอัตราเดียวกันทุกปี คือ ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 

5,000,000 บาท

 3 บริษัทพิจารณาจ่ายรางวัลประจำาปีโดยอ้างอิงตามผลการดำาเนินงานของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายรางวัล              

ประจำาปีสำาหรับกรรมการประจำาปี 2557 เป็นปีแรก 

	 	 3.	 ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2558

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2558	เมื่อวันที่	9	เมษายน	

2558	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำาปี	 2558											
เป็นเงินประจำาตำาแหน่งในวงเงินรวมไม่เกิน	5,000,000	บาท	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท

 	 	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง	ปี	2558  

    

 
รายชื่อกรรมการ    รวม

 		 ตำาแหน่ง

ดร.	ทนง	พิทยะ	 ประธานกรรมการบริษัท	 600,000.00	 -	 -	 -	 -	 500,000.00	 1,100,000.00

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 ประธานกรรมการบริหาร	 -	 100,000.00	 -	 -	 -	 300,000.00	

	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 	 700,000.00

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 100,000.00	 -	 -	 200,000.00	

	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 	 600,000.00

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	 -	 -	 -	 100,000.00	 -	 200,000.00

	 และบริหารความเสี่ยง	 	

	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 	 600,000.00

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหา	 -	 -	 -	 -	 100,000.00	 200,000.00

	 และกำาหนดค่าตอบแทน  

	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 	

	 กรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 40,000.00	 -	 -	 	

	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 -	 -	 -	 40,000.00	 -	 	 680,000.00

	 และบริหารความเสี่ยง	 	 	 	 	 	 	

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 200,000.00	 500,000.00

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์1	 กรรมการบริษัท	 225,000.00	 -	 -	 -	 -	 -	

	 กรรมการบริหาร	 	 22,410.96	 -	 -	 -	 -	 247,410.96

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 200,000.00	

	 กรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	

	 กรรมการสรรหาและกำาหนด	 -	 -	 -	 -	 40,000.00	 -	 580,000.00

	 ค่าตอบแทน
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 	 	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง	ปี	2558  

    

 
รายชื่อกรรมการ    รวม

 		 ตำาแหน่ง

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 200,000.00	

	 กรรมการบริหาร	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	 -	

	 กรรมการสรรหาและกำาหนด	 -	 -	 -	 -	 40,000.00	 -	 580,000.00

	 ค่าตอบแทน

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 200,000.00	

	 กรรมการบริหาร	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	 -	

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและ	 -	 -	 -	 20,000.00	 -	 -	 560,000.00

	 บริหารความเสี่ยง2

นายอัลวิน	จี	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 -	 -	 -	 200,000.00	 500,000.00

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 	 -	 -	 -	 200,000.00	

	 กรรมการบริหาร	 -	 40,000.00	 -	 -	 -	 -	

	 กรรมการบรรษัทภิบาลและ	 -	 -	 -	 20,000.00	 -	 -	 560,000.00

	 บริหารความเสี่ยง3

นายสมโพธิ์	ศรีภูมิ4	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -	 -	 50,000.00	

	 กรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 50,000.00

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

หมายเหตุ : 1 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ              

และได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัท

ได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เข้าดำารงตำาแหน่งแต่ละตำาแหน่ง

 2 ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2558

 3 นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ ได้รับอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 ดำารงตำาแหน่ง                         

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

 4 นายสมโพธิ์ ศรีภูมิ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารระหว่างปี 2557 ซึ่งบริษัทได้พิจารณารางวัลประจำาปี 2557 ตามระยะเวลา

ที่ดำารงตำาแหน่งในปี 2557

(2)	ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-

	 4.2	ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

(1)		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทท่ีสมเหตุสมผลโดยมี																				

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบริหารทำาหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองและ

ทบทวนความเหมาะสมให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบและผลการดำาเนินงานของบริษัท										

โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน	 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม																							

คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนุมตักิำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	และนำาเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติสำาหรับกรณีค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	 ทั้งนี้	 กรรมการบริหารมิได้รับค่าตอบแทน

อ่ืนใดนอกเหนือจากเงนิประจำาตำาแหน่งในฐานะกรรมการบรหิาร	ซึง่ปรากฏรายละเอียดตามตารางคา่ตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในข้อโครงสร้างการจัดการ	-	ค่าตอบแทนกรรมการ
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	 ในปี	 2558	 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารประจำาปี	 2558																				

ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง	เงินเดือน	โบนัส	รวมเงินทั้งสิ้น	31,444,470	บาท

(2)	ค่าตอบแทนอื่น

	 บริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานทุกคน	 และผู้บริหารด้วย	 แต่ไม่รวมถึงกรรมการบริหาร	

โดยพนักงานและผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ	 5	 ของเงินเดือน	 และบริษัทจ่ายสมทบในสัดส่วน

ร้อยละ	 5	 เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน	 โดยในปี	 2558	 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับ										

ผู้บริหารทั้ง	7	คน	เป็นเงินทั้งสิ้น	1,266,304	บาท	

	 4.3	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

	 	 ในปี	2558	บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งสิ้น	4	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	

จำากัด	 (SEAN)	บริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	 2	จำากัด	 (NN2)	บริษัท	บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จำากัด	 (BIC)	 และ	บริษัท																

บางเขนชัย	 จำากัด	 (BKC)	 โดยบริษัทได้จัดส่งบุคลากรเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหารเพื่อทำาหน้าที่ในการควบคุมดูแล	บริหาร

โครงการไฟฟ้า	ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการดำาเนินงานให้กับบริษัททราบผ่านการทำาสัญญารับจ้างบริหารงาน	

(Management	Service	Agreement)	ตามความเหมาะสม	เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมดูแลบริษัทย่อยต่างๆ	

ท่ีบริษัทเข้าถือหุ้นได้เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทอย่างแท้จริง	 โดยพนักงานดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนประจำา											

จากบริษัท	ซึ่งมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง	4	บริษัท	ดังนี้

	 	 1.	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	

	 	 	 (ก)	ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท	 SEAN	 ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการใน	 NN2	 ด้วย	 ท่ีประชุม															

คณะกรรมการบริษัท	 SEAN	 จึงมีมติให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร	 SEAN													

รับค่าตอบแทนในตำาแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ	NN2	เพียงตำาแหน่งเดียว

(2)	ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-

	 	 	 (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 SEAN	 ประจำาปี	 2558	 ประกอบด้วย	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ														

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,639,910	บาท	ทั้งนี้	กรรมการบริหาร	SEAN	จะได้รับ        

ค่าตอบแทนเป็นเงินประจำาตำาแหน่งในฐานะกรรมการบริหารของ	NN2	

(2)	ค่าตอบแทนอื่น

	 SEAN	 จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานทุกคน	 และผู้บริหารด้วย	 แต่ไม่รวมถึง																

กรรมการบริหาร	 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ	 5	 ของเงินเดือน	 และ	 SEAN																	

จ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ	5	เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน	โดยในปี	2558	บริษัทจ่ายเงินสมทบ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารทั้ง	2	คน	เป็นเงินทั้งสิ้น	88,168	บาท
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	 	 2.	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	

	 	 	 (ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

 สำาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธันวาคม	2558	ท่ีประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น	ประจำาปี	2558	เมือ่วนัท่ี	12	มนีาคม	

2558	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 ประจำาปี	 2558	

เป็นเงินประจำาตำาแหน่ง	ในวงเงินรวมไม่เกิน	12,420,000	บาท	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท

	 	 	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง	ปี	2558 

 
รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง	 	 โบนัสปี	2557	 รวม

    

ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	 ประธานกรรมการบริษัท	 700,000.00	 -	 1,000,000.00	 1,700,000.00

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

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 400,000.00	 700,000.00

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 400,000.00	

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

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

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 400,000.00	

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

นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 400,000.00	 700,000.00

นายแวน	ฮวง	เดา	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 400,000.00	

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

นายมิลตัน	วิลเลียม	ชลาภัค	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 400,000.00	 700,000.00

นายบุนเหลือ	สินไซวอละวง	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 400,000.00	 700,000.00

นายสีสะหวาด	ทิระวง1	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 59,198.08	 59,178.08

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

นายเกรียงฤทธิ์	เจียจันทร์พงษ์3	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 221,369.86	

	 กรรมการบริหาร	 -	 -	 110,684.93	 332,054.79

นายสมนึก	จินดาทรัพย์4	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 178,630.14	

	 กรรมการบริหาร	 -	 120,000.00	 89,315.07	 687,945.21

นายอัลวิน	จี	 กรรมการบริษัท	 300,000.00	 -	 400,000.00	

	 กรรมการบริหาร	 -	 120,000.00	 200,000.00

	 กรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 1,020,000.00

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

หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทย่อยปรากฏในเอกสารแนบ 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2558 (แบบ 56-1) 

ของบริษัท

 1 นายสีสะหวาด ทิระวง ดำารงตำาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2557

 2 นายบุนสะลอง สุดทิดาลา ดำารงตำาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง ปัจจุบัน

 3 นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ ดำารงตำาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 ถึง 21 กรกฎาคม 2557

 4 นายสมนึก จินดาทรัพย์ ดำารงตำาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
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(2)	ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-

	 	 	 (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท	 ประจำาปี	 2558	 ประกอบด้วย	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	 และ															

คา่ตอบแทนผู้บรหิาร	ซึง่คา่ตอบแทนกรรมการบรหิารมรีายละเอียดตามตารางคา่ตอบแทนกรรมการ

บริษัท	 NN2	 ข้างต้น	 ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร	 NN2	 ได้แก่	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง										

ผู้บริหารจำานวน	3	คน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,982,081.39	บาท

(2)	ค่าตอบแทนอื่น

	 เน่ืองจาก	 NN2	 เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)												

ซึ่งไม่มีกำาหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 ดังน้ัน	 NN2	 จึงมิได้จัดให้มีกองทุน														

สำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานและผู้บริหารของ	NN2	

	 	 3.	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	

	 	 	 (ก)	ค่าตอบแทนกรรมการ

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	 เมื่อวันที่	 12	

มีนาคม	 2558	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	 ประจำาปี	 2558	 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน									

1,320,000	บาท

หน่วย	:	บาท

 
รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง	 โบนัส	
รวม

	 	 	 ปี	2558	 ปี	2557 

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการบริษัท	 360,000.00	 -	 360,000.00

นายคำาผุย	จีราระรื่นศักดิ	์ กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

นายวุฒิกร	สติฐิต	 กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

นายวรวุฒิ	อนุรักษ์วงศ์ศรี	 กรรมการบริษัท	 240,000.00	 -	 240,000.00

	 และกรรมการผู้จัดการ

รวม	 	 1,320,000.00	 	 1,320,000.00

(2)	ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-

	 	 	 (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 เนื่องจาก	 BIC	 ไม่มีกรรมการบริหาร	 ดังนั้น	 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท	 ประจำาปี	 2558	 คือ													

ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร	 ประกอบด้วย	 เงินเดือน	 โบนัส	 ซึ่ง	 BIC	 มีผู้บริหารทั้งสิ้น	 5	 คน										

รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น	13,203,730	บาท	
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(2)		ค่าตอบแทนอื่น

	 BIC	 จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานทุกคน	 ซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย	 แต่ไม่รวมถึง

กรรมการบริหาร	 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในสัดส่วนร้อยละ	 5	 ของเงินเดือน	 และ	 SEAN																									

จ่ายสมทบในสัดส่วนร้อยละ	5	เช่นเดียวกันเข้าเป็นกองทุน	โดยในปี	2558	บริษัทจ่ายเงินสมทบ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารทั้ง	5	คน	เป็นเงินทั้งสิ้น	459,727.85	บาท

	 	 4.	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	

	 	 	 (ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2558	 เมื่อวันท่ี																												

31	 มีนาคม	 2558	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	 ประจำาปี	 2558	 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน																

300,000	บาท

หน่วย	:	บาท

 
รายชื่อกรรมการ	 ตำาแหน่ง

	 ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง	 โบนัส	
รวม

	 	 	 ปี	2558	 ปี	2557

นายวิบูลย์	มงคลปิยะธนา	 กรรมการบริษัท	 60,000.00	 -	 60,000.00

นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	 กรรมการบริษัท	 60,000.00	 -	 60,000.00

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท	 60,000.00	 -	 60,000.00

นายสมเกียรติ	ปัทมมงคลชัย	 กรรมการบริษัท	 60,000.00	 -	 60,000.00

นายสมบัติ	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัทและ	 60,000.00	 -	 60,000.00

	 กรรมการผู้จัดการ

รวม	 	 300,000.00	 	 300,000.00

(2)	ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-

	 	 	 (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 เนื่องจาก	 BKC	 ไม่มีกรรมการบริหาร	 ดังนั้น	 ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท	 ประจำาปี	 2558	 คือ										

ค่าตอบแทนเฉพาะผู้บริหาร	ซึ่งประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัส	โดย	BKC	มีผู้บริหารทั้งสิ้น	2	คน	

รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น	702,960	บาท

(2)	ค่าตอบแทนอื่น

	 เนื่องจาก	BKC	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ	100	ดังนั้น	ผู้บริหารของ	BKC	

เป็นบุคลากรที่บริษัทส่งไปปฏิบัติหน้าที่	และ	BKC	มิได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	โดยบุคลากร

ดังกล่าวจะรับสิทธิประโยชน์ตามกองทุนสำารองเลี้ยงชีพจากบริษัท 
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5.	 บุคลากร

	 5.1	จำานวนบุคลากรและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีพนักงานทั้งหมด	142	คน	ซึ่งในจำานวนดังกล่าวเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ให้กับบริษัท	และพนักงานที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยผ่านสัญญารับจ้างบริหารงานระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย	

	 	 ในปี	2558	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	จำานวนทั้งสิ้น	97,433,736.84	บาท	ซึ่งประกอบด้วย	

(1)	 เงินเดือนที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	

(2)	 เงินโบนัสที่พิจารณาจ่ายอ้างอิงตามผลการดำาเนินงานของบริษัท	

(3)	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งบริษัทจ่ายเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ	 5	 ของเงินเดือนของพนักงาน													

เข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพของพนักงานแต่ละคน

 บริษัท	 จำานวนบุคลากร1	 ค่าตอบแทน2

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 46	 39,667,402.93

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	 9	 2,929,751.92

บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	 29	 15,850,879.52

บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	 58	 38,985,702.47

บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด3	 -	 -

รวม	 142	 97,433,736.84

หมายเหตุ : 1 รวมบุคลากรตั้งแต่ระดับต่ำากว่าผู้บริหารลงไป โดยจำานวนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อ โครงสร้างการจัดการ - ผู้บริหาร

 2 รวมค่าตอบแทนบุคลากรตั้งแต่ระดับต่ำากว่าผู้บริหารลงไป โดยค่าตอบแทนบุคลากรระดับผู้บริหารเป็นไปตามรายละเอียดข้อ โครงสร้างการจัดการ - 

ค่าตอบแทนกรรมการ

 3 บริษัท บางเขนชัย จำากัด ทำาสัญญาจ้าง บริษัท เอ็นซิส จำากัด เพื่อเดินเครื่องและบำารุงรักษา โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

	 5.2	การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

	 	 บรษิทัและบรษิทัย่อยอยู่ในระหวา่งการพิจารณาปรบัโครงสรา้งการบรหิารจัดการดา้นทรพัยากรบุคคล	เพ่ือให้บรษิทั

มีกลไกการควบคุมและกำาหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึง																	

ของบริษัท	และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยสามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครอบคลุมงานของทั้งบริษัท

และบริษัทย่อยทุกบริษัท	ทั้งนี้	ในปี	2558	มีการโอนย้ายพนักงานบางส่วนจากบริษัทย่อยบางบริษัทเข้าสังกัดเป็นพนักงาน

ของบริษัท	เพื่อความเหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล	ทั้งนี้	

ในปี	2558	บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนบุคลากรอย่างมีนัยสำาคัญ

	 	 ทั้งนี้	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งบริษัทบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญแต่อย่างใดๆ

	 5.3	นโยบายการพัฒนาบุคลากร	

	 	 ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ

พนักงานท้ังในสว่นงานปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าตา่งๆ	และสว่นงานสนับสนุน	ซึง่พนักงานทุกคนเปรยีบเสมอืนกลไกท่ีเลก็ท่ีสดุ

ในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางท่ีฝ่ายบริหารกำาหนดไว้	 อีกท้ังตระหนักว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะพัฒนาและ

เติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งในด้านทฤษฎีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์ที่จะสามารถ

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	โดยไม่ละเลยการพัฒนาจริยธรรม	และสำานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง	เพื่อนร่วมงาน	

และสังคม	 เพ่ือให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหน่วยศักยภาพหน่ึงท่ีจะเป็นกลไกขับเคลื่อนบริษัทและบริษัทย่อย														

ต่อไป	 ภายใต้การผลักดันและส่งเสริมจากฝ่ายบริหาร	 ซึ่งบริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ								

ที่สำาคัญดังนี้
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	 	 (1)	การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	

	 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีมีประโยชน์ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความรู้																				

และทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก ท้ังหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ													

โดยหลักสูตรภายในประเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกและนำาเสนอหลักสูตรท่ีมีประโยชน์ผ่านผู้บริหาร												

แต่ละสายงาน	 อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานนำาเสนอหลักสูตรที่สนใจเพื่อรับการพิจารณา	 และการสนับสนุน

โดยบริษัท	ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้กำาหนดวงเงินสำาหรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ให้กับพนักงาน

เป็นรายปีตามระดบัตำาแหน่ง	ซึง่ปี	2558	บรษิทัและบรษิทัย่อยไดส้นับสนุนพนักงานเขา้รว่มการอบรมหลกัสตูร

ต่างๆ	อย่างต่อเน่ือง	สำาหรับหลักสูตรต่างประเทศ	หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและ

นำาเสนอความจำาเป็นตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารเพ่ือพิจารณาจัดสง่พนักงานเขา้รบัการอบรม	ซึง่ท่ีผ่านมา	

บริษัทได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้	

	 ท้ังน้ี	 บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการพิจารณากำาหนดให้การเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ												

ในการปฏิบัติงานเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดผลงาน	 ซึ่งจะใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน											

ประจำาปี	 ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรม	 และมีการพัฒนาขีดความสามารถ					

และศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

	 	 (2)	 โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ	

	 บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น	 ซึ่งการพิจารณาปรับ														

ดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลักประกันให้กับพนักงานถึงลำาดับขั้นความเจริญก้าวหน้าของตำาแหน่งหน้าท่ี																

ในสายงานแลว้	ยังเป็นการสง่เสรมิพนกังานท่ีมคีวามสามารถและศกัยภาพสงูท่ีอาจพัฒนาขึน้สูร่ะดบัผู้บรหิาร	

อีกท้ังอยู่ในระหว่างการจัดทำาระบบการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน	 (Key	 Performance	

Indicator	:	KPI)	ซึง่จะใชใ้นการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของพนักงานของท้ังบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างเป็น

รูปธรรม	 ประกอบกับการประเมินปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำางานของพนักงาน	 เพื่อเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยมุ่งหวังให้สามารถพัฒนาบุคลากร

ของบรษิทัเป็นคนดท่ีีมีความสามารถ	ท้ังนี	้ดว้ยบรษิทัและบรษิทัย่อยมลีกัษณะเป็นกลุม่ธุรกจิ	ดงัน้ัน	พนักงาน

ในบริษัทหน่ึงสามารถมีโอกาสเติบโตในสายงานข้ามบริษัทได้	 ซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสร้างความม่ันใจ

และโอกาสเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

	 	 (3)	การกำาหนดแผนการสืบทอดตำาแหน่ง	

	 บริษัทเล็งเห็นความสำาคัญของการดำาเนินงานท่ีต่อเน่ือง	 เพ่ือให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถเติบโตได้อย่าง

ย่ังยืน	 และสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพเข้าทดแทนพนักงานท่ีลาออกหรือเกษียณอายุได้ทันที	 บริษัท									

มีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพจากภายในองค์กร	 เพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน	 (Successor)	

ก่อนการรับสมัครจากภายนอก	 ซึ่งบริษัทได้กำาหนดให้ใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน																				

โดย	KPI	ประกอบการพิจารณาด้านความสามารถ	และพฤติกรรมการทำางานของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัย

คัดเลือกบุคลากรขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร	และบรรจุในแผนการสืบทอดตำาแหน่ง	

	 	 (4)	สภาพความปลอดภัยในการทำางาน

	 บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ดำาเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไป

ตามระบบบริหารงานคุณภาพ	(ISO)	เพื่อให้โครงการไฟฟ้าต่างๆ	ที่บริษัทเข้าลงทุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล	 และมีสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีมีความปลอดภัย	 ตลอดจนมีการดูแลสวัสดิภาพพนักงาน												

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ	ซึ่งโครงการไฟฟ้าต่างๆ	ที่บริษัทเข้าลงทุนล้วนได้ผ่านการรับรองระบบบริหาร

งานคุณภาพ	กล่าวคือ	
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-		โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	2	ของ	บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	

:	 2008	 จาก	 บริษัท	 เอ	 เจ	 เอ	 รีจิสตร้าส์	 จำากัด	 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการ																						

เดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	 2	 ภายใต้ขอบเขตงาน	 Electricity	 Generating	 and	

Distribute	 by	 Hydro	 Power	 Plant	 และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต												

แห่งประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง	ISO	9001	:	2008

-	โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น	 โครงการท่ี	 1	 ของ	 บริษัท	 บางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 จำากัด														

ผ่านการรับรองมาตรฐาน	 ISO	9001	 :	 2008	 ISO	14001	 :	 2004	และ	 ISO	18001	 :	 2007	จาก																		

บริษัท	บูโร	 เวอรีทิส	 เซอทิฟิเคชั่น	 (ประเทศไทย)	จำากัด	ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่ระบบ										

การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา	(Electricity	and	Stream	Supply)

-	โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	ของ	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	

จาก	บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 	 (5)	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทให้ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 โดยบริษัทได้บรรจุ																														

แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขั้นตอนการดำาเนินการต่างๆ	 ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	

(Corporate	Governance	Policy)	และนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไป

ลงทุน	 (Control	 Policy)	 อาทิ	 แนวทางการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน	นโยบายการทำาธุรกรรมกับ									

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 ตลอดจนแนวทางการพิจารณา													

เข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทต่างๆ	 รวมถึงได้กำาหนดเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ														

และการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ท้ังน้ี	 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าว																							

ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

	 	 (6)	สวัสดิการพนักงาน

	 บรษิทัและบรษิทัย่อยจัดให้มสีวสัดกิารให้กับพนักงานท้ังท่ีเป็นพนักงานประจำาและลกูจ้างตามท่ีกฎหมายกำาหนด	

และมีการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมให้แก่พนักงาน	 โดยดูแลให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา																				

ให้สวสัดกิารอย่างท่ัวถงึและเป็นธรรม	อีกท้ังจัดให้มกีารทบทวนปรบัเพ่ิมสวสัดกิารตามความเปลีย่นแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม	ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่ปรากฏข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำาคัญ
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	 คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมความสำาเร็จในภาพรวมของบริษัทในฐานะที่เป็น

องค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	

และผู้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย	บรษิทัจึงไดยึ้ดถอืและปฏิบัติตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดผ่ีานการดำาเนินงานของคณะกรรมการ	

ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 โดยกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(ตลาดหลกัทรพัย์)	ระเบียบปฏิบัตขิองคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

(สำานักงาน	ก.ล.ต.)	และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ

บริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	(ASEAN	CG	Scorecard)	เพื่อให้

บริษัทมีการเติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1.	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

	 เพื่อความชัดเจน	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบาย								

การกำากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	Policy)	เป็นลายลักษณ์อักษร	และมีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแล

กิจการของบรษิทัให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกำากบัดแูลกจิการของตลาดหลกัทรพัย์ท่ีมกีารปรบัเปลีย่น

อย่างสม่ำาเสมอ	 และทำาการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 ด้วยประสงค์ที่จะสื่อสารเจตนารมณ์การดำาเนินงานของบริษัท								

ที่ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีไปยังสาธารณะ	รวมถึงได้มีการสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ดังกล่าวไปยังพนักงานเพื่อสร้างความรับรู้ภายในองค์กรถึงสาระสำาคัญของนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ยึดถือปฏิบัติ	

	 ท้ังนี้	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมเรื่องท่ีสำาคัญตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ

ตลาดหลักทรัพย์	ทั้ง	5	หมวด	ได้แก่	สิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 1.1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(The	Rights	of	Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ	 ของผู้ถือหุ้น	 ได้แก่	 สิทธิการซื้อขาย	 หรือโอนหุ้น																						

สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งกำาไรของกิจการ	 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ	 สิทธิใน

การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และ

เรือ่งท่ีมผีลกระทบต่อบรษิทั	เชน่	การจัดสรรเงนิปันผล	การกำาหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บังคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธิ	

การลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทยังได้ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นการส่งเสริมและอำานวย

ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเด็นหลัก	ดังนี้

(1)	การเข้าถึงข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศของบริษัท

	 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	

หรือ	 14	 วัน	 (แล้วแต่กรณี)	 โดยหนังสือเชิญประชุม	 มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมท่ีชัดเจน																

เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ	 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	 หนังสือมอบฉันทะตามแบบ											

ทีก่ระทรวงพาณชิย์กำาหนด	และรายชือ่ของกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเลอืกท่ีจะมอบฉนัทะให้เขา้ประชมุ	

แทนได้	 รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม	 และบริษัทจะจัดทำารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

และสมบูรณ์	ซึ่งรวมถึงข้อซักถามสอบถามจากผู้ถือหุ้นภายใน	14	วันนับจากวันประชุมแล้วเสร็จ	และนำาส่ง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในเวลาท่ีกำาหนด	 และเผยแพร่รายงาน						

การกำากับดูแลกิจการ	



93บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

การประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท	 รวมถึงบันทึกบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีมิได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน													

รวมถึงมีการจัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	เป็น	2	ภาษา 

คือ	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างท่ัวถึง																															

โดยได้นำาส่งแบบ	56-1	ให้กับสำานักงาน	ก.ล.ต.	ล่วงหน้าก่อนครบกำาหนดในวันที่	31	มีนาคม	2558	และ

นำาส่งรายงานประจำาปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้นภายใน	120	วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี	โดยส่งให้กับผู้ถือหุ้น

พร้อมเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันท่ี	 25	 มีนาคม	 2558	 พร้อมท้ังนำาส่งในรูปแบบ														

รูปเล่มสำาหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์รับรายงานประจำาปีที่เป็นรูปเล่มด้วย	 อีกทั้งทำาการเปิดเผยรายงาน

ประจำาปีบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อได้นำาส่งรายงานประจำาปีให้กับผู้ถือหุ้น	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำาเนินงานของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

	 ท้ังน้ี	 บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน												

โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 เพ่ือร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม														

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกันในการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ										

ได้อย่างเต็มที่	ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญกับทุกข้อเสนอแนะ	และน้อมรับเพื่อประกอบการพิจารณาดำาเนินการ

ตามสมควรต่อไป

	 อน่ึง	 ในปี	 2558	 บริษัทออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	 (Rights	

Offering)	 พร้อมออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีเสนอขายให้แก่										

ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซื้อและชำาระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท	 ซ่ึงบริษัทคำานึงถึงผู้ถือหุ้น																	

ทุกรายท่ีจะได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิกรณีดังกล่าวอย่าง													

เท่าเทียมกัน	 โดยบริษัทจัดทำาหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและนำาส่งให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อ													

ณ	วันที่	27	เมษายน	2558	ซึ่งเป็นวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน	(Record	Date)	และเพื่อป้องกันกรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่ทั่วถึง	บริษัทได้อำานวยความสะดวก	

จัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ	เมื่อได้รับการแจ้งจากผู้ถือหุ้นที่มิได้รับเอกสาร	และเมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาการจองซื้อ	 บริษัทมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทราบ																			

ผลการจองซื้อทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์	 พร้อมติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่ง	

เพ่ือความโปรง่ใสในการจัดสรร	และตรวจสอบความถูกต้องไดอ้ย่างชดัเจน	ซึง่การจองซ้ือและจัดสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยดี

(2)	การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทกำาหนดสถานที่จัดประชุมที่สำานักงานใหญ่ของบริษัท	 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก	 และ

สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้จากหลากหลายเส้นทาง	และจัดให้มีการรับรองผู้ถือหุ้น	ณ	สถานที่ประชุม	

อีกท้ัง	 ได้นำาระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ท่ีมีการประมวลผลทันทีท่ีจบวาระการประชุม	 ซึ่งทำาให้เกิด										

ความสะดวกและผลคะแนนท่ีรวบรวมได้มีความแม่นยำาและตรวจสอบได้	 พร้อมจัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย										

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน	 และตัวแทนผู้ถือหุ้น	 เพ่ือเป็นพยานในการนับคะแนน																

ในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม	 โดยมีการแจ้งสัดส่วนคะแนนท่ีจะต้องได้รับเพ่ือให้วาระดังกล่าว														

ผ่านการอนุมัติ	รวมถึงคะแนนจริงที่วาระนั้นๆ	ได้รับอย่างชัดเจนภายหลังจบการรวบรวมคะแนนในระหว่าง

การประชุม	อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมได้รับความสะดวก	และมีส่วนร่วมกับการประชุมอย่างแท้จริง	เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบ

การนับคะแนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ



94 รายงานประจำาปี 2558

(3)	การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

	 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระผ่านระบบข่าว																														

ของตลาดหลักทรัพย์	และบนเว็บไซต์ของบริษัท	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	3	เดือนก่อนสิ้นปี	2558	เพือ่เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	

	 นอกจากน้ี	 บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผลการดำาเนินงาน	 ข้อสงสัย	 หรือขอรับเอกสารต่างๆ	

โดยตรงกับบริษัทได้ตลอดทั้งปีผ่านอีเมลล์ของบริษัทที่	ir@ckpower.co.th	ด้วย	

	 1.2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	(The	Equal	Treatment	for	Shareholders)

บรษิทัมนีโยบายในการปฏิบัติและคุม้ครองสทิธิผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	ท้ังผู้ถอืหุ้นท่ีเป็นคนไทย

หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านการดำาเนินการในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้

(1)	การให้ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชมุลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุผู้ถอืหุ้นและเสนอชือ่

บุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	 โดยในปี	 2558																						

บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเพ่ือเปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคล	

เข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการในระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	ถึง	30	ธันวาคม	2558	การดำาเนินการ

ประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ										

อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีได้นำาส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเปิดเผย																							

บนเว็บไซต์บริษัทซึ่งได้แจ้งการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย	อีกทั้งบริษัทจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำาดับวาระ

การประชุมตามท่ีได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม	 โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน		

พรอ้มแสดงขอ้มลูประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน	รวมท้ังจะไมเ่พ่ิมวาระการประชมุท่ีไมม่กีารแจ้งให้ผู้ถอืหุ้น 

ทราบล่วงหน้า	โดยเฉพาะวาระที่มีความสำาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(2)	การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น	การบริหารงาน

	 ปรากฏรายละเอียดในข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น	 และการมีส่วนร่วม									

ในการบริหาร

(3)	การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	(Insider	Trading)	ของ											

บุคคลที่เกี ่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตร																			

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	รวมทั้งได้กำาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัท	หรือนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	

เกีย่วกับการป้องกนัการนำาขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์	รวมท้ังไดใ้ห้ความรูแ้ก่กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทั	

เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ	 ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 โดยบริษัท																		

จะมีหนังสือแจ้งงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวันอนุมัติงบการเงินไม่น้อยกว่า	 1	 เดือน	 และ

หลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า	1	วัน	ในแต่ละไตรมาส	เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร												

หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว	 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกัน																			

การนำาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	 ท้ังน้ี	 บริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง																														

หลักทรัพย์บริษัทของกรรมการหรือผู้บริหารต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง																				

และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย



95บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

(4)	การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

-		การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

	 บรษิัทกำาหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมหีนา้ทีจ่ดัทำารายงานการมสีว่นได้เสียโดยใหเ้ปดิเผยข้อมลูการดำารง

ตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอ่ืน	 ท้ังของกรรมการหรือผู้บริหารท่ีรายงาน	 ตลอดจนบุคคล											

ท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว	 เพ่ือให้กรรมการมีข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำา

รายการต่างๆ	ของบริษัท	และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

-	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

	 คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียกับวาระ										

การประชมุเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ันๆ	โดยให้อยู่รว่มการประชมุเพียงเพ่ือนำาเสนอ

ข้อมูลเท่าน้ัน	 ท้ังน้ี	 การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันพิจารณาจากแบบรายงาน								

การมีส่วนได้เสีย	ประกอบกับข้อเท็จจริง	เพื่อดำาเนินการตามหลักกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง	

(5)	การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

-	รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติทีม่ีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำานวณ

ได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง

	 เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปไม่มีหลักเกณฑ์ใด																								

จำากัดมูลค่าการเข้าทำารายการ	 เพ่ือให้การทำารายการดังกล่าวท่ีแม้มีมูลค่าสูงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ																												

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยถูกต้องท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติในหลักการให้												

ฝ่ายบริหาร	ได้แก่	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	หรือ	ฝ่ายบริหาร	แล้วแต่กรณี	มีอำานาจพิจารณาอนุมัติ

เขา้ทำารายการประเภทธุรกจิปกตหิรอืสนบัสนุนธุรกจิปกตท่ีิมเีงือ่นไขการคา้ท่ัวไปได	้เพ่ือเป็นไปตามหนังสอื

สำานักงาน	ก.ล.ต.	ที่	กลต.จ.(ว)	38/2551	ลงวันที่	16	กรกฎาคม	2551	เรื่อง	คำาแนะนำาในการปฏิบัติ

ตามมาตรา	89/12	(1)	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	

-	รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นๆ

	 บริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองเพ่ือเสนอรายการท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล่าว											

เข้าสู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดท่ีบริษัท													

จะได้รับจากการการเข้าทำารายการดังกล่าว	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หรือนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป	 แล้วแต่กรณี	 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องขนาดรายการ																				

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 พ.ศ.	 2546	 และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน													

ที่	ทจ.	21/2551	เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

	 ท้ังน้ี	 กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว										

จะไม่เขา้รว่มประชมุและไมมี่สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการ

บริษัทในวาระท่ีมีการพิจารณาดังกล่าว	 โดยบริษัทจะเปิดเผยการเข้าทำารายการตามหลักเกณฑ์ประกาศ										

ทั้งสองฉบับดังกล่าว	พร้อมเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีของบริษัท

	 1.3	การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(The	Role	of	Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	ทั้งภายในองค์กร	ซึ่งได้แก่	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อยและภายนอกองค์กร	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 คู่ค้า	 สถาบันการเงินผู้ให้กู้	 ชุมชนใกล้เคียง											

โครงการไฟฟ้า	และสงัคมสว่นรวม	โดยถอืปฏิบัตอิย่างเป็นธรรมตอ่ผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย	โดยสามารถตดิตอ่สอบถาม	



96 รายงานประจำาปี 2558

แจ้งร้องเรียนต่อกรรมการโดยตรง	 หรือเลขานุการบริษัทผ่านทางอีเมลล์ท่ีบริษัทเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท									

และแบบแสดงรายการข้อมูลโดยบริษัทมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	ดังนี้

1.	 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บรษิทัตระหนักถงึบทบาทในการเป็นองคก์รภาคธุรกิจท่ีมีหน้าท่ีในการสรา้งผลกำาไรในระยะยาวดว้ยผลตอบแทน

ที่ดีและต่อเนื่อง	เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	ควบคู่ไปกับหน้าที่ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคม

ท่ีจะต้องดำาเนินธุรกิจด้วยสำานึกรับผิดชอบเพ่ือเป็นองค์กรท่ีมีการเติบโตท่ีย่ังยืน	 บริษัทจึงกำาหนดโครงสร้าง											

การบริหารจัดการที่คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

ต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและถูกต้องประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัท	 ตลอดจนเปิดโอกาสให้																								

ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ	ได้ตลอดเวลา

ท้ังน้ี	 ในปี	 2558	 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	

(Rights	 Offering)	 ซึ่งได้มีการนำาเสนอข้อมูล	 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ																						

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ตลอดจนมีการแจ้งผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

และใบสำาคญัแสดงสทิธแิลว้เสรจ็เป็นท่ีเรยีบรอ้ย	โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผ่านโปรแกรมท่ีติดต้ังบนเวบ็ไซต์

ของบริษัทเพ่ืออำานวยความสะดวกในการตรวจสอบ	 ซึ่งการดำาเนินการทุกขั้นตอนกระทำาโดยท่ีปรึกษา																

ทางการเงินท่ีมีความเชี่ยวชาญได้แก่	 บริษัทหลักทรัพย์	 ฟินันซ่า	 จำากัด	 และผู้จัดจำาหน่ายและรับประกัน										

การจำาหน่าย	ได้แก่	บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จำากัด	(มหาชน)	

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท	ซึ่งเป็นกลจักรสำาคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร

ให้สามารถพัฒนาและดำาเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างย่ังยืนได้ในอนาคต	 บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนา

ศกัยภาพ	ความรูค้วามสามารถ	และทักษะดา้นต่างๆ	ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง	ตลอดจนดแูลความปลอดภัย	

สุขอนามัยในการทำางานของพนักงาน	ณ	สถานที่ปฏิบัติงาน	ทั้งในสำานักงานใหญ่และบริเวณโครงการไฟฟ้า

ต่างๆ	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1)	การกำาหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและตำาแหน่งงานที่ชัดเจน	ตลอดจนความโปร่งใสและความเสมอภาค	

เที่ยงธรรมในการแต่งตั้ง	โยกย้าย	ให้บำาเหน็จรางวัลที่มีพื้นฐานการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวม	

ของพนักงานแต่ละคน	 ประกอบกับการพิจารณาผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน																							

ตามศกัยภาพการทำางาน	โดยปัจจุบันอยู่ในระหวา่งการพิจารณาปรบัโครงสรา้งองค์กรเพ่ือกำาหนดตำาแหน่ง

และจัดสรรงานในความรับผิดชอบ	 ตลอดจนออกแบบจัดทำาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ

ดัชนีชี้วัดผลสำาเร็จ	(Key	Performance	Indicator	:	KPI)	เพื่อให้หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผล

มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถอธิบายท่ีมาและเหตุผลการประเมินพนักงานแต่ละคนได้																							

ซึ่งจะประกาศและนำามาปรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า																			

ระบบการวัดผลท่ีมีความชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักงานพัฒนาตนเอง																								

ในการปฏิบัติงาน	และสร้างความมั่นใจถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้เป็นอย่างดี	ซึ่งจะส่งผล	

ตอ่ประสทิธิภาพผลการดำาเนินงานโดยรวมและการพัฒนาองคก์รในระยะยาว	ท้ังน้ี	บรษิทักำาหนดนโยบาย

การจ่ายผลตอบแทนพนักงานโดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทประกอบอัตราเฉลี่ย																			

ผลตอบแทนพนักงานในธุรกจิผลติไฟฟ้าท่ีมขีนาดใกลเ้คยีงกนั	ประกอบกบัความรูค้วามสามารถและผลงาน	

ในปีที่ผ่านมาของพนักงานแต่ละคน
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(2)	การจัดสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานท่ีทำางาน	 โดยคำานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย															

ในการทำางานของพนกังานบรษิทัและบรษิทัย่อย	ตลอดจนผู้มาตดิตอ่	โดยบรษิทัไดถ้อืปฏิบัตติอ่พนกังาน

ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 ท้ังน้ี	 บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม																

การทำางานให้มีความปลอดภัยตอ่ชวีติและทรพัย์สนิของพนักงานอยู่เสมอ	และยึดมัน่ปฏิบัตติามกฎหมาย

แรงงานอย่างเคร่งครัด	และเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน	ไม่นำาข้อมูลส่วนตัว	เช่น	เงินเดือน	

ประวัติรักษาพยาบาล	 ประวัติครอบครัว	 ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีไม่เก่ียวข้อง	 เว้นแต่																

เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

(3)	การจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ	 จากการคัดสรรโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น

ประโยชน์ส่งเสริมงานทีร่ับผดิชอบ	และพัฒนาความรู้	ความสามารถ	เพิม่พนูศักยภาพ	และปรับทศันคติ	

ตลอดจนคณุภาพจิตใจของพนักงาน	รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานนำาเสนอหลกัสตูรท่ีสนใจและมีประโยชน์

เพ่ือรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจำาปี

ของพนักงาน	

(4)	การสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท										

ร่วมกัน	 เอ้ือเฟ้ือ	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และมีความเคารพผู้อาวุโส	 และสิทธิของซึ่งกันและกัน																

ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ	 ซึ่งจะสามารถสร้างความผูกพันและน้ำาหนึ่ง

ใจเดียวกันของพนักงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

(5)	การกำากับดูแลให้พนักงานบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท															

อย่างเคร่งครัด	 พร้อมกำาชับให้พนักงานไม่สุ่มเสี่ยงท่ีจะกระทำาผิดกฎหมาย	 ท้ังความผิดอาญา	 หรือ																								

ความผิดทางแพ่ง	ตลอดจนป้องกันการละเมดิลขิสทิธ์ิหรอืทรพัย์สนิทางปัญญาท้ังโดยเจตนาหรอืไมเ่จตนา	

ตลอดจนสง่เสรมิให้ใชแ้นวทางการดำาเนินงานและปฏิบัตหิน้าท่ีโดยสจุรติไม่เก่ียวขอ้งตอ่การทุจรติในหนา้ท่ี

การงาน	 ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการตรวจสอบและป้องปรามเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยให้ทราบ										

โดยทั่วกัน

สถาบันการเงินผู้ให้กู้

บริษัทให้ความสำาคัญต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงินอย่างเคร่งครัด																			

โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน																				

ให้มีความชัดเจน	 ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการดำาเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ	 อย่างโปร่งใส																		

โดยท่ีผ่านมาบริษัทชำาระหน้ีตรงตามกำาหนดเวลา	 และไม่มีการชำาระหน้ีล่าช้าหรือผิดนัดชำาระหน้ี	 ตลอดจน											

ไม่เคยมีการเจรจาขอผ่อนผันหน้ีแต่อย่างใด	 ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ท่ีให้การ

สนับสนุนโครงการต่างๆ	ของบริษัทถึงเสถียรภาพด้านการเงินของบริษัทและบริษัทในเครือ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดีและกฎหมายท่ีกำาหนดไว้รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติ																																			

ในการแข่งขัน	และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง

คู่ค้า

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	

จากพลังน้ำา	พลังแสงอาทิตย์	และระบบ	Cogeneration	ดังนั้น	ลูกค้าโดยตรงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่บริษัทเข้าถือหุ้น	 คือ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 และ	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)												

ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รับซื้อไฟฟ้า	 โดยมีภาคประชาชนเป็นลูกค้าโดยอ้อมของบริษัท	บริษัทจึงเล็งเห็นถึง

ประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าท่ีนอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยัง											
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ส่งผลต่อเน่ืองไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย	 ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นนำา					

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย	 และภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดำาเนินงานอันมีประสิทธิภาพ	 บริษัทจึง													

มอบหมายนโยบายและดำาเนินการตรวจสอบและตดิตามผลการดำาเนินงานของบรษิทัท่ีเขา้ลงทุนอย่างตอ่เน่ือง

ทุกเดือน	 เพื่อควบคุมให้มีผลการดำาเนินงานที่ดี	 สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับทั้ง	 กฟผ.	 และ	 กฟภ.	 ได้เต็ม

ประสิทธิภาพ	 สม่ำาเสมอและเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า	 โดย	 ณ	 ปัจจุบันบริษัทย่อยทุกบริษัทผ่าน																																											

การรับรองมาตรฐาน	ISO	ทุกโครงการแล้วอีกทั้งตระหนักถึงความสำาคัญของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงาน

ของภาครัฐ	ที่จะลดใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง	และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนมากขึ้น	

ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน	สังคม	และประเทศ	ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

ชุมชนและสังคม

บริษัทสำานึกในบุญคุณของประเทศ	 และตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรภาคธุรกิจไทย	

และเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหน้าท่ีต้องดำาเนินธุรกิจด้วยสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม																								

เพ่ือการพัฒนาองคก์รย่ังยืนควบคูไ่ปกบัการพัฒนาประเทศ	บรษิทัจึงกำาหนดนโยบายการดำาเนินโครงการไฟฟ้า

ที่หลากหลาย	เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานให้กับประเทศ	และมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าที่มีรูปแบบ

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับ

ประเทศ	ด้วยมุ่งหวังเป็นกลจกัรหนึ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าร่วมกับทกุภาคส่วน

ต่อไป	

นอกจากการคำานึงถงึประโยชน์ท่ีสงัคมไดร้บัผ่านการดำาเนินธุรกิจของบรษิทัแลว้	บรษิทัยังคำานึงถึงการสนับสนุน

กจิกรรมทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มต่างๆ	อย่างตอ่เน่ือง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงกจิกรรมของชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีง

โครงการไฟฟ้าต่างๆ	 ที่บริษัทเข้าลงทุน	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียง	 และปลูกฝังสำานึกการมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ

2.	 การดำาเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บรษิทัจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการไมป่ฏิบัตติามจรรยาบรรณ	(whistleblower)	หรอื

การกระทำาผิดกฎหมาย	 หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษัทและ

บริษัทย่อย	 รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน	 ท้ังจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	 รวมท้ัง													

มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	โดยการกำาหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้สามารถแจ้ง

ข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณสามารถสอบถามหรือข้อร้องเรียนไปยังเลขานุการบริษัทท่ี	 compliance@ckpower.co.th	

กรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัทท่ี	 directors@ckpower.co.th	 หรือท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี																	

ir@ckpower.co.th	 โดยบริษัทกำาหนดมาตรการคุ้มครอง	นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ	 และ

การจำากัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ท่ีเกี่ยวข้องเท่าน้ัน	 เพ่ือสร้างความมั่นใจและความรู้สึก

ปลอดภัยให้แกผู้่รอ้งเรยีน	ซึง่บุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนสามารถเลอืกเปิดเผยตวัหรอืไมป่ระสงคอ์อกนาม 

และเม่ือเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากเกิดกรณีท่ีมีแนวโน้มและสามารถ

คาดหมายไดว้า่อาจเกดิความเดอืดรอ้นหรอืไมป่ลอดภัย	และผู้แจ้งเบาะแสหรอืผู้รอ้งเรยีนจะไดร้บัการบรรเทา

ความเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไก																

การบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตรูปแบบต่างๆ	 ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ													

(Corporate	Governance	Policy	:	CG	Policy)	ซึ่งมีรายละเอียดในข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
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3.	 การเคารพสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน

	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทโดยคำานึง																	

สิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน	และสิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	รวมถึงบริษัทและ

บริษัทย่อยได้กำาหนดแนวทางในการจัดจ้างแรงงานท้ังพนักงานประจำาและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน											

การวา่จ้างแรงงาน	และหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเครง่ครดั	เพ่ือให้สถานท่ีทำางานมคีวามปลอดภัย

และมีสุขอนามัยท่ีเหมาะสม	 และในขณะเดียวกันจะต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยเคารพสิทธิมนุษยชน	 รวมถึง										

เคารพในเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองผู้อ่ืนดว้ยเชน่กนั	บรษิทัและบรษิทัย่อยเปิดชอ่งทางการสือ่สาร	เสนอแนะ	และ

ร้องทุกข์ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการทำางานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร	 และสร้างความสัมพันธ์อันดี						

ในการทำางานรว่มกนั	โดยในขณะเดยีวกันบรษิทัไดเ้ปิดชอ่งทางการสือ่สารเพ่ือแจ้งเบาะแสหรอืรอ้งเรยีนระหวา่ง

บริษัทกับบุคคลภายนอก	 เพ่ือรับทราบปัญหาหรือข้อควรปรับปรุงท่ีเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	

ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและกำากับดูแลให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	ทั้งนี้	ที่ผ่านมา

บริษัทไม่เคยได้รับรายงานหรือปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4.	 การเคารพสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

	 บรษิทัมีนโยบายเคารพสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธ์ิอย่างเครง่ครดั	โดยห้ามมใิห้บุคลากรของบรษิทั

นำาผลงานหรือข้อมูลอันมีลิขสิทธ์ิมาใช้ประโยชน์	 หรือกระทำาการใดๆ	 ในลักษณะท่ีเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อ																	

การละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธ์ิโดยเดด็ขาด	โดยกำาหนดให้โปรแกรมท่ีตดิตัง้ในเครือ่งคอมพิวเตอร์

ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

5.	 การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

	 ด้วยพันธกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี	มั่นคง	 โดยให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และ										

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อ																						

สิ่งแวดล้อมแล้ว	 บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด														

ในการดำาเนินธุรกิจทุกขั้นตอน	 พร้อมมอบนโยบายและปลูกจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของบริษัท

และบริษัทย่อย	 ตลอดจนควบคุมให้โครงการไฟฟ้าของบริษัทท้ังท่ีเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ใน

ระหวา่งการกอ่สรา้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้กำาหนดดา้นสิง่แวดลอ้มรวมถึงหลกัเกณฑ์ของมาตรฐาน	ISO	

อย่างเคร่งครัด	พร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	เพื่อให้เกิดความสมดุล	และการเติบโตอย่างยั่งยืน	

	 ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าของบริษัทกว่าร้อยละ	90	เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	ได้แก่	โครงการไฟฟ้า

พลังน้ำา	และ	โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	ทั้งนี้	บริษัทยังมุ่งที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ประเภทต่างๆ	อย่างต่อเน่ือง	โดยในปี	2558	บรษิทัไดเ้ขา้รว่มให้การสนบัสนุนโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

	 1.4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)

บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และทันเวลา	ท้ังรายงานข้อมูลทางการเงิน		

และข้อมูลทั่วไป	ตลอดจนข้อมูลที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน	

ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท												

เพ่ือให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทท้ังหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส	ดังนี้

1.	 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

	 บริษัทมีการเปิดเผยผลการดำาเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ	ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	และ

ตลาดหลักทรัพย์	 โดยมีการเปิดเผยผ่านหลายช่องทาง	 ได้แก่	 เว็บไซต์ของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และ
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ตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.ckpower.co.th	ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ	 และมีระบบตรวจสอบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง

ข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น	 และเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงและ

สะดวกมากยิ่งขึ้น	บริษัทได้จัดทำาเอกสารที่นำาเสนอข้อมูลสำาคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ได้แก่	

-	ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	ซึ่งประกอบด้วย	ประวัติความเป็นมา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ประเภทโครงการไฟฟ้าที่

บริษัทเข้าลงทุน	โครงสร้างการจัดการ	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	เป็นต้น

-		ขอ้มูลสำาคญัทางการเงนิ	ซึง่ประกอบดว้ย	รายงานทางการเงนิ	ขอ้มลูการซ้ือขายหลกัทรพัย์	ขา่วหลกัทรพัย์	

ข้อมูลสำาหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	เป็นต้น

-	 การกำากับดูแลกิจการ	 ซึ่งประกอบด้วย	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	

รายงานประจำาปี	ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน	ข่าวการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 นอกจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์	 เอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 บริษัทได้นำาส่งหนังสือเชิญประชุม																								

หรอืเอกสารตา่งๆ	ตามรอบระยะเวลาการประชมุผู้ถอืหุ้น	หรอืตามหลกัเกณฑ์การนำาสง่เอกสารให้กบัผู้ถอืหุ้น

ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	หรือ	ตลาดหลักทรัพย์	กล่าวคือ	บริษัทได้นำาส่งแบบ	56-1	ให้กับสำานักงาน	ก.ล.ต.	

ล่วงหน้าก่อนครบกำาหนดในวันที่	 31	มีนาคม	2558	และนำาส่งรายงานประจำาปีในรูปแบบซีดีให้กับผู้ถือหุ้น

ภายใน	120	วันนับแต่สิ้นสุดรอบบัญชี	โดยในปี	2558	บริษัทได้นำาส่งเอกสารเชิญประชุมซึ่งรวมถึงรายงาน

การประจำาปีในรูปแบบซีดีล่วงหน้าก่อนการประชุม	 และบริษัทยังนำาส่งรายงานประจำาปีแบบรูปเล่มสำาหรับ					

ผู้ถอืหุ้นท่ีแจ้งความประสงคร์บัดว้ย	อีกท้ังไดเ้ปิดเผยรายงานประจำาปีบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั	เม่ือไดน้ำาสง่รายงาน

ประจำาปีให้กับผู้ถือหุ้น	 เพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำาเนินงานของบริษัท

ไดอ้ย่างท่ัวถงึและทันท่วงที	นอกจากเอกสารท่ีต้องนำาสง่ตามเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์

ดงักลา่วแลว้	บรษิทัยังให้ขอ้มลูความเคลือ่นไหว	และเปิดเผยผลการดำาเนินงานของบรษิทัผ่านสือ่สิง่พิมพ์ตา่งๆ	

รวมถึงการพบปะนักวิเคราะห์	(Roadshow)	ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

	 ท้ังน้ี	บรษิทัไดจั้ดชอ่งทางเปิดเผยและชีแ้จงขอ้มูลบรษิทัเพ่ือให้ทุกภาคสว่นสามารถรบัทราบถึงขอ้มลูของบรษิทั

อย่างชัดเจน	เท่าเทียม	และทันท่วงทีโดยหน่วยงานกลางของบริษัท	คือ	นักลงทุนสัมพันธ์	ซึ่งมีหน้าที่ในการ

ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน	ผู้ถือหุ้น	รวมถึงนักวิเคราะห์

2.	 การจัดทำาและนำาส่งรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นจริง	

สมเหตุสมผล	และโปร่งใส	ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและการดำาเนินการที่ผิดปกติงบการเงินของบริษัทจึง

จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศ

ท่ีเก่ียวขอ้ง	โดยเลอืกใชน้โยบายบัญชท่ีีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	และใชด้ลุยพินิจอย่างระมัดระวงั	

รวมท้ังมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ	ท้ังน้ี	คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนด

ให้มกีารประชมุรว่มกันระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบัผู้สอบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้รว่มประชมุดว้ย

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ	3	คน	เพ่ือทำาหนา้ท่ีในการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ	รายการระหวา่งกนั	และระบบควบคมุภายใน	

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบงบการเงินงวดดังกล่าวน้ัน										

ต่อไป	ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำาเนินการตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง	และมีการประชุมดังกล่าวเพิ่มเติมในไตรมาสที่

มีการทำารายการที่มีความสำาคัญอีกด้วย	โดยในปี	2558	บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	

จำากัด	 ซึ่งมีความรู้ความชำานาญในวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กบับรษิทัท่ีจะสง่ผลทำาให้ขาดความเป็นอิสระในการทำาหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั	นอกจากน้ี	บรษิทั



101บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

จัดให้มีการทำาบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	 (Management	 Discussion	 and	 Analysis)													

เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน	 ผลการดำาเนินงาน	 และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญทางการเงิน							

ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาส	โดยเปิดเผยผ่านระบบ	SET	Portal	

ของตลาดหลกัทรพัย์พรอ้มการนำาสง่งบการเงนิ	พรอ้มจัดให้มีการเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพ่ือความสะดวก

ให้กบัผู้สนใจอีกทางหนึง่ดว้ย	โดยท่ีผ่านมาบรษิทัเปิดเผยงบการเงนิท้ังรายไตรมาสและรายปีลว่งหน้ากอ่นครบ

กำาหนดเวลาการเปิดเผย	อีกทั้งบริษัทไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด

 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือให้ม่ันใจไดอ้ย่างมีเหตผุลวา่การบันทึกขอ้มลูทางการบัญชมีคีวามถกูตอ้ง	ครบถว้น	และเพียงพอท่ีจะดำารง

รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการท่ีผิดปกติ									

อย่างมีสาระสำาคัญ	

3.	 เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหาร 

	 บรษิทักำาหนดให้กรรมการและผู้บรหิารงดเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัย์บรษิทัในชว่งเวลากอ่นวนัอนุมตังิบการเงนิ

ไม่น้อยกว่า	1	เดือนและหลังจากอนุมัติงบการเงินแล้วไม่น้อยกว่า	1	วัน	โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งงดเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ถึงกรรมการและผู้บริหารในแต่ละไตรมาส	 เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยง

การซือ้ขายหลกัทรพัย์ในชว่งเวลาดงักลา่ว	นอกจากน้ีบรษิทัไดก้ำาหนดให้พนักงานท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูสำาคญั

ของบรษิทัท่ีอาจมผีลตอ่ความเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรพัย์ให้ละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืรอจนกระท่ัง

ประชาชนได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว	 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ

ป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	

	 1.5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(Responsibilities	of	the	Board	of	Directors)

1.	 โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ในระดับ

ตำาแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ	 จากหลากหลายวิชาชีพ	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐศาสตร์	 ด้านบริหาร																	

ด้านวิศวกรรม	 และด้านกฎหมายซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในการท่ี

จะเป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการดำาเนินงาน																							

อันมีประสิทธิภาพ	 และมีคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ												

ได้แก่	 บัญชี	 การเงิน	 บริหาร	 และวิศวกรรม	 เพื่อให้คำาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิคและ											

การบริหารงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	รวมถึงสามารถนำาประสบการณ์	ความรู้	และความสามารถ													

มาพัฒนาและกำาหนดนโยบายทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น	โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย

และภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล	ตรวจสอบ	ติดตามผลการปฏิบัติงาน	

ของฝ่ายจัดการ	และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

1.2	โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั	ประกอบดว้ย	กรรมการท้ังสิน้	12	ท่าน	แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร

จำานวน	5	ท่าน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน	7	ท่าน	โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ	4	ท่าน	

(รวมประธานกรรมการบริษัท)	 คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า	 1	 ใน	 3	 ของจำานวนกรรมการท้ังคณะ																		

ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง	 เพ่ือพิจารณาในเรื่องต่างๆ	

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อช่วยให้การกำากับดูแลกิจการของ

บริษัท	จำานวน	4	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	

และบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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1.3	กรรมการมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 กรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับ														

เลอืกตัง้กลบัเขา้ดำารงตำาแหน่งไดอี้ก	โดยในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจำาปีทุกครัง้กำาหนดให้กรรมการ																			

ออกจากตำาแหน่งในสัดส่วน	1	ใน	3	ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก

โดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3

1.4	ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่เปน็บคุคลเดียวกัน	เพือ่เปน็การแบง่แยกหน้าทีใ่นการกำาหนด

นโยบายกำากับดูแลและการบริหารงานประจำา	 โดยคณะกรรมการได้กำาหนดอำานาจหน้าท่ีของประธาน

กรรมการอย่างชัดเจน	ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์	และ

ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	กับฝ่ายบริหาร

2.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1	คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 และกำาหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสม														

ของนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมออย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท	อีกทั้ง															

ส่งเสริมการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำากับดูแลกิจการเพ่ือการปฏิบัติ

อย่างถูกต้องครบถ้วน

2.2	บริษัทกำาหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 (Code	

of	Best	Practice)	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์	โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน	 และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	

และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และคำานึงถึงผลประโยชน์

ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ	

2.3	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดนโยบาย	เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ	แผนธุรกิจ	ตลอดจนงบประมาณ

ของบริษัท	 และกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณ										

ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.4	คณะกรรมการจัดให้มกีารประเมนิผลงานคณะกรรมการท้ังคณะ	ซึง่มีเน้ือหาของแบบประเมินตามตวัอย่าง

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการท่ีออกโดยตลาดหลกัทรพัย์	เพ่ือเป็นแนวทางให้กับบรษิทัจดทะเบียน

นำาไปใช้เป็นแบบประเมินตนเองของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ															

หลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.5	เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้าลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็น												

หน่วยงานหน่ึงของบรษิทั	คณะกรรมการจึงไดก้ำาหนดนโยบายการควบคมุและกลไกการกำากบัดแูลกจิการ

ท่ีบรษิทัเขา้ไปลงทุน	(Control	Policy)	เพ่ือใชเ้ป็นกลไกในการควบคมุดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มต่างๆ	

เหล่านั้น	ด้วยประสงค์ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน

ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกัน

กับบริษัทในรายการที่สำาคัญ	

2.6	บริษัทกำาหนดเป็นข้อบังคับให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุก	3	เดือน	โดยขอความ

ร่วมมือให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน	 ซึ่งท่ีผ่านมามีกรรมการเข้าร่วมประชุม												

ในแต่ละครั้งเกินกว่าร้อยละ	85	ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ	และในครั้งที่มีการพิจารณาวาระที่สำาคัญ

กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง	 เพื่อร่วมพิจารณาวาระที่สำาคัญดังกล่าวร่วมกัน	 โดย

จากการประชุมคณะกรรมการในปี	2558	ร้อยละ	90	ของกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง	
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2.7	บริษัทให้ความสำาคัญในข้อมูลท่ีคณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างมาก	 จึงได้กำาหนด														

ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการ

ต้องไม่น้อยกว่า	 7	 วันก่อนวันประชุม	 เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน	 อย่างไรก็ตาม	 จะต้องจัดส่งเอกสาร																		

ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม	เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

นอกจากหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

แล้ว	บริษัทยังกำาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ได้แก่

(1)	นโยบายป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ	อย่างโปร่งใส	และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำาคัญ	

จึงมีนโยบายในการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการระหว่างกัน	ดังนี้

-	กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์	 หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการ										

ท่ีอาจกอ่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ซึง่บรษิทัจะจัดทำารายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ

หรือผู้บริหารรายนั้นๆ

-	หลีกเลี่ยงการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับกรรมการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บรษิทั	ในกรณท่ีีจำาเป็นตอ้งทำารายการให้มกีารนำาเสนอรายการท่ีเกีย่วโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	

และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์	และสำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด

-	ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	 ซ่ึงถือเป็น																			

เรื่องสำาคัญท่ีต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	 เพ่ือให้บริษัทเป็นท่ีเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย	และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

(2)	ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

	 เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทมีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม	และประพฤติตนอยู่ในแนวทาง

ท่ีเหมาะสมตอ่การประกอบธรุกจิอย่างมอือาชพี	ตลอดจนมคีณุธรรม	มคีวามรบัผิดชอบตอ่เศรษฐกจิและ

สังคมโดยรวม	ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต	และ

ความโปร่งใสเป็นสำาคัญ	 จึงกำาหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้

เป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ	และเพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	โดยได้กำาหนดข้อพึงปฏิบัติด้านต่างๆ	ได้แก่	

1.	 ข้อพึงปฏิบัติด้านการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 ท่ีกำาหนดให้ต้องดำาเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย	

เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและ

ไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	 การปฏิบัติต่อพนักงาน																		

การสร้างค่านิยมที่คำานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	 และการแจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียน

2.	 ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท	 ท่ีกำาหนดให้กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์	

สุจริต	 ยุติธรรม	 รอบคอบ	 และระมัดระวัง	 แบ่งแยกการดำาเนินธุรกรรมส่วนตัวออกจากธุรกรรม

บริษัทอย่างสิ้นเชิง	 โดยต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท	

พรอ้มยึดถอืปฏิบัตติามกฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศของหน่วยงานกำากับดแูลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั	

รวมถึงไม่รับเงิน	ของขวัญ	และไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
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3.	 ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร	 ท่ีกำาหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณี														

อันดีงาม	 และตัดสินใจดำาเนินการใดๆ	 ด้วยความบริสุทธ์ิใจ	 ระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์	 สุจริต																															

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	และพนักงาน	รวมถึงต้องยึดมั่นในจริยธรรม	ปฏิบัติ

ต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	 ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม	 เคารพสิทธิและ															

การแสดงออกของพนักงาน

4.	 ขอ้พึงปฏิบัติของพนักงาน	ท่ีกำาหนดให้พนักงานตอ้งปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอ้บังคบัในการทำางาน

อย่างเคร่งครัด	มีความซื่อสัตย์	สุจริต	อุตสาหะ	หมั่นเพียร	และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำางาน

ให้ดีย่ิงขึ้น	 มีทัศนคติท่ีดี	 ให้ความเคารพผู้อาวุโส	 และผู้บังคับบัญชา	 ประพฤติตนอยู่ในกรอบ																

ศีลธรรมประเพณีอันดีงาม	 ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสีย	 และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับท่ีได้										

รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่	มีความสามัคคี	เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์

สูงสุดโดยรวมขององค์กร	ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า	 ด้วยการบริการท่ีดี	 มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และคงประสิทธิภาพการ																	

ปฏิบัติงาน	เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	และส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคมโดยรวม

6.	 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และความเสมอภาค	

(3)	ระบบการควบคุมภายใน

	 บริษัท	 ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำาหรับท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ	 จึงได้มี

การกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และอำานาจดำาเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	มีการควบคุม

ดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัติ																			

การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	 และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน	 เพ่ือให้เกิด														

การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	 นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบ												

การเงิน	 โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ	 นอกจากน้ี

บริษัทและบริษัทย่อยยังวางแผนในการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการควบคุม															

และจัดการด้านบัญชีและการเงิน	และมีการกำาหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก	5	ปีด้วย

	 บรษิทัมกีารกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการดำาเนินงานได	้โดยฝ่ายจัดการ

จะมกีารเปรยีบเทียบผลการดำาเนินงานจรงิกับเป้าหมายท่ีกำาหนดไว	้โดยจะมกีารประเมนิปัจจัยความเสีย่ง

ทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำาเนินงาน	วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำาหนด

มาตรการในการตดิตามเหตกุารณท่ี์เป็นสาเหตขุองปัจจัยความเสีย่ง	รวมท้ังมาตรการในการลดความเสีย่ง	

รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงน้ันๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 และรายงานผลต่อ										

คณะกรรมการบริษัท	

(4)	การบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาอนุมัติ

การบรหิารความเสีย่งของบรษิทั	และรบัทราบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัย่อย	ตลอดจนตดิตามและ

รับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยมีหน้าท่ีรายงานปัญหาอุปสรรค														

ด้านความเสี่ยงที่สำาคัญ	และความคืบหน้าการดำาเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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(5)	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทมีการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการและ													

ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน	 โดยใช้ข้อมูลรายงานการสำารวจ												

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำาขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	และ

ผลการดำาเนินงานของบริษัทประกอบการพิจารณา	 ซึ่งพิจารณาว่าเป็นอัตราท่ีเพียงพอสำาหรับการรักษา

กรรมการและผู้บรหิารท่ีมีคณุภาพไว	้โดยอัตราดงักลา่วจะพิจารณาประกอบกับประสบการณ์	ภาระหน้าท่ี	

ขอบเขตของบทบาท	 และความรับผิดชอบ	 ท้ังนี้	 การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการ

พิจารณากลั่นกรองโดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม													

คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนุมัติสำาหรบักรณีกรรมการผู้จัดการ	หรอืนำาเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและนำาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติสำาหรับกรณี														

ค่าตอบแทนกรรมการ

(6)	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	

ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง	

ได้แก่	 หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	 of	 Directors																	

Association:	IOD)	

(7)	รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	

ทำาหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน	 และดูแลให้มีการจัดทำารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและ						

ถกูตอ้งตามมาตรฐานทางบัญชท่ีีเป็นท่ียอมรบัโดยท่ัวไป	มกีารเปิดเผยขอ้มลูท่ีสำาคญัของบรษิทัอย่างโปรง่ใส

และเพียงพอ	 โดยมีฝ่ายบัญชี	 และ/หรือ	 ผู้สอบบัญชีประชุมร่วมกัน	 และนำาเสนอรายงานทางการเงิน															

ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	

รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน	 (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)																												

ท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศท่ีสำาคัญ	 ท้ังข้อมูลทางการเงินและ																				

ไมใ่ชก่ารเงนิ	และดำาเนนิการบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจรงิอย่างครบถว้นและสม่ำาเสมอ	ท้ังน้ี	คณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำาคัญในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	ภารกิจ	หรือกลยุทธ์ของบริษัทร่วมกัน

อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ	 เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติดำาเนินการธุรกรรมที่มีความสำาคัญเพื่อกำาหนดทิศทาง

การดำาเนินธุรกิจต่อไป

3.	 คณะกรรมการชุดย่อย

	 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน	4	คณะ	เพื่อติดตามและกำากับดูแลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด	

และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ	ซึ่งประกอบด้วย	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 โดย

คณะกรรมการได้กำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังมีรายละเอียดในข้อ									

คณะกรรมการชุดย่อย
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4.	 การประชุมคณะกรรมการ

 	 การเข้าร่วมประชุม	/	จำานวนครั้งที่จัดประชุมในปี	2558

 
รายนามกรรมการ

 

 

ดร.	ทนง	พิทยะ	 6/6	 	 	 	

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 5/6	 10/10	 	 	

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 6/6	 	 5/5	 	

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 6/6	 	 	 4/4	

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

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	 5/6	 	 	 	

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 4/61	 5/102   

นายประเวศ	อิงคดาภา	 6/6	 	 5/5	 	 2/2

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 6/6	 10/10	 	 	 2/2

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

นายอัลวิน	จี	 6/6	 	 	 	

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 6/6	 10/10	 	 2/43 

หมายเหตุ : 1 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เป็นกรรมการบริษัท                    

โดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา

 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เป็นกรรมการบริหาร 

โดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา

 3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ ให้ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงแทน ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ โดย นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา

(1)	การประชุมคณะกรรมการ

	 บริษัทกำาหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลักประจำาปีพร้อมจัดทำาแผน												

การจัดประชมุประจำาปีของบรษิทัเพ่ือแจ้งให้กบักรรมการและผู้บรหิารทราบเป็นการลว่งหน้า	เพ่ือสง่เสรมิ

ให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน	 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้

ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก	 3	 เดือน	 ท้ังน้ี	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร														

พรอ้มมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารมอีำานาจพิจารณาอนุมติัเรือ่งสำาคัญตา่งๆ	ภายใตข้อบเขตอำานาจ

การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร	 และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท															

รวมถึงตรวจสอบการดำาเนินงานโดยฝ่ายบริหาร	 และเพ่ือการควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทย่อย														

อย่างใกล้ชิด	 และมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท	 และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท								

ได้มีโอกาสรับทราบและสอบถามการดำาเนินงานตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการดำาเนินโครงการไฟฟ้า
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ของบริษัทย่อยอย่างชัดเจน	 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยเข้ารายงาน

ข้อมูลผลการดำาเนินงานแผนการดำาเนินงานในอนาคต	 อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการต่อ															

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง	เพ่ือให้บรษิทัย่อยรบัทราบแนวทางการบรหิารงานจากคณะกรรมการ

บริษัทอย่างใกล้ชิด

	 บรษิทัจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุ	พรอ้มระเบียบวาระ	และเอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

ที่ชัดเจนให้กับกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	ก่อนวันประชุม	เว้นแต่

วาระเรง่ดว่นหรอืเป็นความลบัจะนำาเรยีนลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ	เพ่ือให้คณะกรรมการมเีวลาศกึษาขอ้มลู

ก่อนเข้าประชุม	

	 ในปี	 2558	 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเรื่องสำาคัญต่างๆ	 ท้ังสิ้น	 6	 ครั้ง													

และมีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม	 1	 ครั้ง								

เพ่ือให้กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ	 เพ่ือการติดตาม																							

ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยประธานกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุม

และเป็นประธานในที่ประชุมตลอดการประชุมทุกครั้ง	ทั้งนี้	ในปี	2558	มีการพิจารณาวาระการเข้าทำา

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 กรรมการท่ีทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือเชิญประชุมและ

ระเบียบวาระการประชมุตามท่ีบรษิทัไดน้ำาสง่ให้กบักรรมการและผู้บรหิารทุกคนลว่งหน้าทราบถงึสทิธิหน้าท่ี	

ของตนเป็นอย่างดี	 จึงขอไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว	 เพ่ือปฏิบัติ

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2)	การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

-	คณะกรรมการบริหาร

	 ในปี	 2558	 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน

ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท	 และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้

อำานาจดำาเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท้ังสิ้น	 10	 ครั้ง	 ซึ่งในปีท่ีผ่านมา

กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมกว่าร้อยละ	90	ของการประชุมทั้งหมด	

	 ท้ังน้ี	กรรมการบรหิารปฏิบัตติามหลกัการกำากับดแูลกิจการท่ีดใีนการท่ีจะไมเ่ขา้รว่มการประชมุในวาระ

ที่ตนเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด

-	คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และ

พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยฝ่ายบริหารเพ่ืออนุมัติการเข้าทำา

รายการหรือกลั่นกรองนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำารายการ												

ต่อไป	 รวมถึงการรับทราบผลการตรวจสอบภายในรวมท้ังสิ้น	 5	 ครั้ง	 โดยเป็นการร่วมประชุมกับ																		

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยจำานวน	 1	 ครั้ง	 ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการตรวจสอบ									

เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง

-	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	2558	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	เพื่อติดตาม

และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์																

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

	 ทั้งนี้	ในปี	2558	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้มีมติอนุมัติปรับแผนการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท	 และจัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยรายบริษัท	 โดยปรับ																			

ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทออก	 เพื่อให้บริษัทย่อยซึ่งเป็น
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ผู้ดำาเนินการ	 (Operator)	 ของโครงการไฟฟ้าแต่ละโครงการอย่างแท้จริงเป็นผู้ติดตามและรายงาน

ความเสี่ยงให้บริษัททราบ	 โดยแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจะมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง															

ด้านเงินลงทุนและผลตอบแทนท่ีบริษัทย่อยได้รับ	 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนการดำาเนินการ

บริหารความเสี่ยง	4	ขั้นตอน	คือ

(1)	คณะทำางานบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ด้านต่างๆ	 ของบริษัทย่อย	 ทำาหน้าท่ีกำาหนดความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ													

ดำาเนินงานด้านเทคนิค	 และด้านการเงิน	 เพ่ือตรวจสอบอุปสรรคในการดำาเนินงานและติดตาม

ความคืบหน้าของการแก้ไขในแต่ละไตรมาส	 เพ่ือรายงานหรือขออนุมัติดำาเนินการตามสมควร										

เป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

(2)	คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัทย่อยมายังคณะทำางาน

บริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อทราบถึงการแก้ไข	และการอนุมัติสำาหรับกรณีที่มีนัยสำาคัญ

(3)	คณะทำางานนำาเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็น												

รายไตรมาส

(4)	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและ

บริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

	 ท้ังน้ี	 กรณีท่ีเกิดความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานของบริษัท													

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะนำาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อท่ีประชุม																

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

	 ท้ังน้ี	 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำาปี	 2559	 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม												

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติเพ่ือใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยง

ประจำาปี	 2559	 ของบริษัทและบริษัทย่อย	 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้ใช้แผนการบริหารความเสี่ยง															

ดังกล่าวประกอบการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	ภารกิจ	หรือกลยุทธ์ของบริษัทด้วย

	 จากการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อยในปี	 2558	 บริษัท	 ไฟฟ้าน้ำางึม	 2	 จำากัด	 ซึ่งเป็น																															

หน่ึงในบริษัทย่อยของบริษัทได้เสนอขออนุมัติเพ่ิมความเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานจำานวน	

1	 ความเสี่ยง	 ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัทย่อยทำาให้บริษัททราบถึงปัญหาและอุปสรรค

ด้านการบริหารจัดการด้านเทคนิคอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

-	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 ในปี	2558	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	ซึ่งมีสาระสำาคัญ

ในการพิจารณาดังนี้

(1)	 เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทท่ีพ้นตำาแหน่งตามวาระ	

และกรรมการบริษัทใหม่และกรรมการผู้จัดการ	

(2)	พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2558	และรางวัลประจำาปี	2557	เพื่อนำาเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น											

ประจำาปี	 2558	 พิจารณาอนุมัติ	 และค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม														

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	 โดยนำาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

ประกอบการพิจารณากำาหนดอัตราค่าตอบแทนด้วย

	 ท้ังน้ี	 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ประชุมเพ่ือทบทวนหลักเกณฑ์																

การสรรหาบุคคลเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	 โดยเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์													
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การพิจารณาสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ	ทักษะ	ที่จำาเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์

ต่อการบริหารจัดการและการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	

5.	 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ	

1	 ครั้ง	 โดยในปี	 2558	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นำาแบบประเมินตนเองของกรรมการซึ่งออกโดย

ตลาดหลกัทรพัย์มาใชเ้พ่ือประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิทัตามท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาล

และบริหารความเสี่ยงเสนอ	

6.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ	 และกรรมการผู้จัดการไว้										

อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ										

ของกรรมการแตล่ะคนท่ีเป็นประธาน	หรอืสมาชกิของคณะกรรมการชดุย่อย	

ท้ังน้ี	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง	

ซึง่คา่ตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกับบรษิทัท่ีมีขนาดใกลเ้คยีงกันในอุตสาหกรรม

เดียวกัน	 และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติ																			

ที่เหมาะสมให้อยู่กับบริษัทได้

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทน														

ของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทตาม																		

ผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ	เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 คา่ตอบแทนผู้บรหิารไมร่วมกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามหลกัการ	และนโยบาย	

ที่คณะกรรมการบริหารกำาหนด	ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท	

และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

	 ทั้งนี้	จำานวนค่าตอบแทนผู้บริหารปรากฏรายละเอียดอยู่ในข้อโครงสร้างการจัดการ	-	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

7.	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1)	การอบรมสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการและผู้บริหารบริษัท												

อย่างต่อเน่ืองสม่ำาเสมอ	 เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร	 โดยมุ่งให้																							

กรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท	ทั้งนี้	 กรรมการบริษัท

ทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รวมถึงจัดส่งกรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยสำานักงาน	ก.ล.ต.	หรือ

ตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

	 ทั้งนี้	 บริษัทให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์พัฒนาการกำากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียน	

(2)	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่	 โดยฝ่ายบริหารจัดทำาบรรยายสรุป										

ภาพรวมธุรกิจเพ่ือให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ	 และการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและคณะกรรมการ	

โดยสำานักกรรมการผู้จัดการได้จัดเอกสารแนะนำาบริษัทซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประวัติความเป็นมา														

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 อำานาจหน้าท่ีของกรรมการ	 ผลการ										

ดำาเนินงานย้อนหลัง	 และโครงการท่ีอยู่ในแผนการพัฒนาโครงการ	 รวมถึงกำาหนดการจัดประชุม												
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คณะกรรมการชุดต่างๆ	พร้อมร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อกรรมการใหม่	และส่งเสริมให้

กรรมการใหม่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการบรษิัท	 (IOD)	 ด้วย	 โดยในปี	 2558												

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำานวน	1	คน

8.	 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง 

 บริษัทจัดให้มีการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง	 (Succession	 Plan)	 สำาหรับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ																	

และผู้บริหารระดับสูง	และตำาแหน่งงานในสายงานหลัก	โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	ศักยภาพ	และ

ความพร้อมของแต่ละบุคคล	 ท้ังนี้	 บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำาหรับบุคคลท่ีจะทดแทน																		

(Successor)	ในการพัฒนาความรูค้วามสามารถ	และทักษะท่ีจำาเป็นตามตำาแหน่งงาน	เพ่ือสบืทอดงานในกรณ	ี

ที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

	 บริษัทได้กำาหนดให้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ	 โดยเฉพาะผู้บริหารและตำาแหน่งใน											

สายงานหลกั	ซึง่เน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองคก์ร	โดยแต่ละปีจะกำาหนดให้มีการพิจารณาเล่ือนตำาแหน่ง	

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด	เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำาแหน่งที่สูงขึ้น	

ตามลำาดบัขัน้ของพนักงาน	โดยผู้บรหิารท่ีไดร้บัการกำาหนดให้เป็น	Successor	นอกจากจะตอ้งเป็นผู้มคีณุสมบัติ	

เพรียบพร้อมทั้งทางด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ในสายงานที่เหมาะสมแล้ว	บุคคลดังกล่าวยังต้องได้รับการ

อบรมหลกัสตูรท่ีจำาเป็นเพ่ิมเตมิ	เพ่ือความเหมาะสม	เพ่ือให้การสง่มอบงานเป็นไปดว้ยความราบรืน่และตอ่เน่ือง	

ทั้งนี้	กำาหนดระดับผู้มีหน้าที่การสรรหา	Successor	กล่าวคือ	คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก	

Successor	 ระดับกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

พิจารณากลั่นกรอง	และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก	Successor	ระดับรองกรรมการผู้จัดการ												

เพ่ือนำาเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนุมัตแิตง่ตัง้รองกรรมการผู้จัดการตอ่ไป	และกรรมการ

ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก	Successor	ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

	 สำาหรบัการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลในชัน้ผู้บรหิารระดบักลางลงมา	บรษิทัมีการวางระบบดา้นการบรหิาร

งานบุคคลโดยจัดสรร	 ควบคุม	 ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ	 ท้ังในด้านกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ได้

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามที่กำาหนด	มีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม	และ

เป็นธรรม	 มีการกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 การปฏิบัติงานของบุคลากร	 มาตรฐานการปฏิบัติงาน																

การพัฒนาบุคลากร	และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

2.	 คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 4	 คณะ	 เพื่อติดตามและกำากับดูแลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	 ซึ่งประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ															

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 โดยคณะกรรมการ							

ได้แต่งตั้งและกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด	 โดย	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558														

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น	4	คณะ	มีรายชื่อและรายละเอียดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้

	 (1)	 คณะกรรมการบริหาร

	 	 ในปี	 2558	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2558	 เมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	 2558	 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง																												

นายชัยวัฒน์	 อุทัยวรรณ์	 กรรมการบริษัท	 เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริหาร	ดังนั้น	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2558	

บริษัทมีกรรมการบริหารจำานวน	 5	 คน	 ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร																

ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปรากฏในข้อโครงสร้างการจัดการ	-	คณะกรรมการบริหาร	
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	 	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้กำาหนดแนวทางและในการดำาเนินธุรกิจ															

ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	 และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว																

ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ีตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

กำาหนดไว้	รายละเอียดดังนี้

	 	 ขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบ	ของคณะกรรมการบริหาร	มีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการ

บริหาร	ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริหารมีอำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท	กลั่นกรองและกำาหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้าง

การบริหารงาน	และอำานาจการบริหารต่างๆ	ของบริษัท	การกำาหนดหลักเกณฑ์ในการดำาเนินธุรกิจ	เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ	 และ/หรือ															

ให้ความเห็นชอบ	รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำาหนด	

2.	 นำาเสนอเป้าหมาย	นโยบาย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ	และงบประมาณประจำาปีของบริษัท	

การขยายกิจการ	 การกำาหนดแผนการเงิน	 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ตลอดจนพิจารณาและ											

กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.	 ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท

4.	 พิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานที่เป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ	ตลอดจนการดำาเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุน

ธุรกจิปกติของบรษิทัซึง่มีเงือ่นไขทางการคา้ท่ัวไป	แตไ่มเ่กินงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทั	

หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว	 ท้ังน้ี	 ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของ							

สำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมถึงตลาดหลกัทรพัย์เก่ียวกับการทำารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	(รายการที่เกี่ยวโยงกัน)	และรายการได้มาจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	(รายการได้มาจำาหน่ายไป)

5.	 มีอำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด	 โดยอยู่ภายใต้														

การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร	 หรืออาจมอบอำานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว	 มีอำานาจและภายใน															

ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	 ซึ่งอาจยกเลิก	 เพิกถอน	 เปลี่ยนแปลง	 หรือแก้ไขบุคคล											

ท่ีได้รับมอบอำานาจหรือการมอบอำานาจน้ันๆ	 ได้ตามท่ีเห็นสมควร	 โดยการมอบอำานาจจะต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงท่ีทำาให้ผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด															

กับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ

และเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์	

และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด	และได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6.	 พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัท	 การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำาปี	 เพ่ือ															

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	หรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7.	 พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย	

8.	 พิจารณาอนุมัติการทำารายการระหว่างกันใดๆ	 ท่ีไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	 ซึ่งเป็นรายการมีข้อตกลง									

ทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน	 ด้วยอำานาจ												

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล	ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	กับกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนดำาเนินการในขั้นตอนต่างๆ	 ท่ีจำาเป็นเกี่ยวเน่ืองในการทำาธุรกรรมน้ันๆ	 รวมถึง

พิจารณามอบหมายให้บุคคลใดดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอำานาจเป็นครั้งคราว												
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โดยคณะกรรมการบรหิารจะรายงานการทำาธุรกรรมประเภทดงักลา่วท่ีมมีลูคา่สงูอย่างมนียัสำาคญัในการประชมุ

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

9.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ	ไป

	 (2)	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ย	กรรมการอิสระ	3	คน	ดำารงตำาแหนง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	กำาหนด	โดยมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมให้การดำาเนินงาน

ของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล	 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ	 ทั้งนี้	

กรรมการตรวจสอบของบริษัท	 ได้แก่	 นายเตชะพิทย์	 แสงสิงแก้ว	 และ	 ดร.	 วิชาญ	 อร่ามวารีกุล	 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้															

และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้														

พรอ้มกำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือกำาหนดหนา้ท่ี	ตลอดจนคณุสมบัต	ิการแต่งตัง้	และวาระการดำารงตำาแหน่ง

ของกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 3	 ปี	 ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็น											

กรรมการบริษัท	 และเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	 ตลอดจน													

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในข้อโครงสร้างการจัดการ	-	คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ีตามท่ีไดก้ำาหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	รายละเอียด	

ดังนี้

	 	 ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ดังนี้

1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส	และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

3.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจน															

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงาน

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4.	 สอบทานให้บรษิทัปฏิบัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 รวมท้ังสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์												

ที่กำาหนดในนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน

5.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

6.	 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมตลอดจนรายการ												

ได้มาจำาหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์												

ตลอดจนนโยบายการควบคมุและกลไกการกำากบัดแูลกิจการท่ีบรษิทัเขา้ไปลงทุน	ท้ังน้ี	เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.	 จัดทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	รายงานดังกล่าวต้องลงนาม	

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

8.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
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9.	 รายงานกรณีท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.	การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ												

คณะกรรมการตรวจสอบ

11.	กรณีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ	 หรือการกระทำา	 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน																

และผลการดำาเนนิงานของบรษิทั	ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั	เพ่ือดำาเนนิการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	 ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำาท่ีต้อง

รายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้

11.1		รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2	 การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติ	หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

11.3		การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือ

กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัธรุกิจของบรษิทั	หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน	และได้มีการหารือร่วมกับ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข	 เมื่อครบกำาหนดเวลาท่ีกำาหนดไว้	

รว่มกนั	หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการดำาเนินการแก้ไขดงักลา่วโดยไม่มเีหตผุล

อันสมควร	 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานสิ่งท่ีพบดังกล่าวต่อสำานักงาน	 ก.ล.ต.												

และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์ได้

	 (3)	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

	 	 ในปี	 2558	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2558	 เมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	 2558	 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง																			

นายธนวัฒน์	 ตรีวิศวเวทย์	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ

บริหารงานของบริษัท	และการจัดการด้านความเสี่ยงทีม่ีประสิทธภิาพ	ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	คน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	คน	กรรมการอิสระ	1	คน	รวมทั้งสิ้น	3	คน	

มีหน้าท่ีกำาหนดแนวทางการบริหารและติดตามความเสี่ยง	 ตลอดจนจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง	 โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารง

ตำาแหน่ง	 3	 ปี	 ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	 และเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งแล้วอาจได้รับการ

พิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งได้อีกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำารงตำาแหน่งประธาน											

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงปรากฏในข้อโครงสร้างการจัดการ	 -	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

กำาหนด	ดังนี้

	 	 ขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	มีรายละเอียด	

ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล

1.	 กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทรวมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจ	

และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป

2.	 กำากับดแูลให้การดำาเนินกิจการของบรษิทัและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิทั	ฝ่ายจัดการ	และบุคลากร

ของบริษัทให้สอดคล้องกับ	ข้อ	1.
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3.	 ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย	 ทิศทาง	 จรรยาบรรณ	 ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการ

กำากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบัตขิองสากลและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานตา่งๆ	

และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.	 ติดตามความเคลื่อนไหว	 แนวโน้ม	 และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทกับ												

แนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำา

5.	 ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำาเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเน่ือง												

และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6.	 ให้คำาแนะนำาแก่บริษัท	 คณะกรรมการบริษัท	 ฝ่ายจัดการ	 และคณะทำางานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำากับดูแล

กิจการที่ดี

7.	 รายงานการกำากบัดแูลกิจการของบรษิทัตอ่คณะกรรมการเพ่ือทราบอย่างสม่ำาเสมอ	และในกรณีท่ีมเีรือ่งสำาคญั	

ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา	รวมทั้ง

ให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

8.	 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และในรายงานประจำาปี	 โดยต้อง

นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

9.	 แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามที่เห็นสมควร

ด้านบริหารความเสี่ยง

1.	 กำาหนดนโยบายและกรอบการดำาเนินงานงานบรหิารความเสีย่งของบรษิทั	รวมถึงให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ

บริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2.	 กำากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำาเร็จ	 โดยมุ่งเน้นเพ่ิมการให้ความคำานึงถึง											

ความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

3.	 พิจารณาความเสี่ยงท่ีสำาคัญของบริษัทท่ีสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท	 เช่น	 ด้านการลงทุน	 ด้านการเงิน												

ด้านความปลอดภัย	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	โดยให้เสนอแนะ	วิธีป้องกัน	และวิธีลดระดับความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 พร้อมท้ังติดตามประเมินผล	 และปรับปรุงแผนการดำาเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง	และเหมาะสมกับสภาวะการดำาเนินธุรกิจ

4.	 รายงานการกำากับผลประเมินความเสี่ยง	 และการดำาเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท														

เพ่ือทราบเป็นประจำา	ในกรณท่ีีมีเรือ่งสำาคญัซ่ึงกระทบตอ่บรษิทัอย่างมนียัสำาคญัต้องรายงานตอ่คณะกรรมการ

บริษัท	เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5.	 แต่งตั้งคณะทำางานได้ตามที่เห็นสมควร

	 (4)	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	

	 	 เพ่ือให้การสรรหาบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งท่ีสำาคัญมีประสิทธิภาพ	 และเพ่ือให้การพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และมีความเป็นธรรม	 ตลอดจนมีมาตรฐานสากลเทียบเท่า															

ใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา													

และกำาหนดค่าตอบแทน	ซึ่งประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	2	ท่าน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	 เพื่อทำาหน้าที่																															

นำาเสนอบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีในตำาแหน่งสำาคัญ	 และนำาเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	

กรรมการผู้จัดการ	ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมตัหิรอืกลัน่กรองเพ่ือนำาเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น	

ทั้งนี้	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	ตามวาระของการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

บรษิทั	และเมือ่ครบวาระดำารงตำาแหน่งแลว้อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ
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บริษัท	ซึ่งมีรายละเอียดผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	และกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน	 ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนปรากฏในข้อโครงสร้างการจัดการ	

-	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตหน้าท่ีการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนตามท่ี																

คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	ดังนี้

	 	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	มีรายละเอียด	ดังนี้

1.	 พิจารณาคดัเลอืกบุคคลท่ีมคีณุสมบัติเหมาะสมท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการบรษิทัและนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อนำาชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

2.	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท														

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3.	 พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

4.	 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.	 พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการ	 และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท																

เพื่อพิจารณาอนุมัติภารกิจอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 

3.	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูงสุด

	 3.1	การแต่งตั้งกรรมการ

	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมคีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของ

ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	 ทจ.28/2551	ทั้งในด้านคุณวุฒิ	ประสบการณ์ทำางาน	และไม่มีลักษณะต้องห้าม	

เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณากลัน่กรองเห็นชอบเพ่ือนำาเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้

สำาหรับกรรมการที่เป็นกรณีแต่งตั้งใหม่

	 	 การแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล	 โดยมี														

หลักเกณฑ์การลงมติตามข้อบังคับของบริษัท	ดังนี้

1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น

2.	 ผู้ถอืหุ้นจะใชส้ทิธิเลอืกบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด	้แตท้ั่งนีต้อ้งไมเ่กนิจำานวนกรรมการท่ีจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น

3.	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคล

แต่ละท่านน้ันได้เท่ากับจำานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่	 ท้ังน้ี	 โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย													

เพียงใดไม่ได้

4.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีจะ													

พึงเลือกตั้งในครั้งน้ันในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน

กรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน	 ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพ่ือให้ได้จำานวนกรรมการ											

ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

	 	 ท้ังน้ี	 บริษัทจะนำาเสนอข้อมูลกรรมการท่ีผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อ																							

ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งประกอบด้วย	 ประวัติการศึกษา	 ประวัติการทำางาน	 การดำารงตำาแหน่ง

กรรมการในบรษิทัอ่ืนๆ	รวมถงึจำานวนครัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุในฐานะกรรมการบรษิทั	เพ่ือประกอบการพิจารณาให้กบัผู้ถือหุ้น

	 	 กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด		

ค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาแตง่ตัง้ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการทีย่งัเหลืออยู	่โดยกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่

จะอยู่ในตำาแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
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	 	 บริษัทคำานึงถึงสิทธิ	ความสำาคัญ	การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย	และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

อย่างโปรง่ใสและเป็นธรรม	คณะกรรมการบรษิทัจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสว่นน้อยท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชือ่บุคคล

เพ่ือรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการอิสระ	รวมถงึเสนอระเบียบวาระการประชมุในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิทัผ่านระบบ

ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	ถึง	30	ธันวาคม	2558

	 3.2	การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

	 	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุให้คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจแต่งต้ัง													

กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามการเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	 ทจ.28/2551							

เรื่อง	 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	 รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข	ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท						

ที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ

  เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนคณะกรรมการทั้งหมด	และจะต้องไม่น้อยกว่า 

3	คน	โดยในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะคำานึงถึงข้อกำาหนดทางกฎหมาย	ประกาศของ	

ตลาดหลักทรัพย์	และสำานักงาน	ก.ล.ต.	ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ได้แก่	ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	

ที่	 ทจ.28/2551	 เรื่อง	 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	 รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไข	 ตลอดจน																			

ข้อบังคับของบริษัทที่ว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการ	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น	

4	คน	ซึ่งไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการบริษัททั้งคณะ	ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	และ																			

รายชื่อกรรมการอิสระปรากฏในข้อ	โครงสร้างการจัดการ	-	กรรมการอิสระ	

	 	 ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	และประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการ

ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกับ											

การบริหารงานประจำา	 ด้วยมุ่งหมายให้มีการถ่วงดุลอำานาจการดำาเนินงาน	 มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ตามหลัก																		

ธรรมาภิบาลที่ดี

	 3.3	การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูง

	 	 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด															

ค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งซ่ึงไม่เป็นกรรมการอิสระ	 ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อท่ีประชุม														

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมท้ังกำาหนดค่าตอบแทน	 โดยอ้างอิงจากอัตรา								

ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันโดยจะมีการพิจารณาประเมินผล										

การปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการทุกปีเพ่ือประกอบการเสนอกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบรษิทั

พิจารณาอนุมัติ

	 	 สำาหรับการสรรหาผู้บริหารในตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	 กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการ

บริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง	 ส่วนผู้บริหารในระดับต้ังแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงไปอยู่ในอำานาจการพิจารณาแต่งต้ังของ

กรรมการผู้จัดการ

4.	 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 เพ่ือให้บรษิทัในฐานะท่ีเป็นบรษิทั	Holding	Company	มกีารดำาเนนิงานท่ีเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

ของหน่วยงานกำากับดูแล	 ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์	 และให้														

ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์											

การกำากับและควบคุมบริษัทย่อย	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี้
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	 4.1	การกำาหนดนโยบายการควบคุมการบริหารงานเป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 บริษัทได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแล	 (Corporate	 Governance	 Policy	 :	 CG	 Policy)	 และนโยบาย															

การควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน	 (Control	 Policy)	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งเป็นนโยบาย									

ท่ีมุ่งกำากับดูแลให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ	 เฉกเช่นเดียวกันกับ								

ท่ีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติ	 และเพ่ือให้การกำากับดูแลสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างเป็น													

รปูธรรมมากย่ิงขึน้ในบรษิทัย่อย	บรษิทัจึงไดก้ำาหนดให้บรษิทัย่อยท่ีบรษิทัเขา้ไปลงทุนจัดทำากฎบัตรคณะกรรมการบรษิทัย่อย	

(Subsidiaries’	Charters)	เป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่ง	Subsidiaries’	Charter	จะมีสาระสำาคัญสอดรับกับ	Control	Policy	

โดยกำาหนดให้บริษัทย่อยต่างๆ	 ยอมรับหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดขึ้นและน้อมนำาไปปฏิบัติเสมือนเป็นข้อบังคับบริษัทย่อยน้ันๆ									

ซึ่งนโยบายดังกล่าว	มีสาระสำาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

(1)	การจัดส่งบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทที่เข้าลงทุน

	 ท่ีประชุมคณะกรรมกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	 และ/หรือ											

ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยน้ันๆ	 บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถ																								

ใชน้โยบายและกฎบัตรดงักลา่วขา้งตน้เป็นเครือ่งมอืในการควบคมุและกำาหนดทิศทางการบรหิารงานในกิจการ

ท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนได้อย่างสมบูรณ์เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท	 ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด

ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	ทจ.	28/2551	ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง	และมั่นใจ

ได้ว่านโยบายและกฎบัตรดังกล่าวจะเป็นกลไกนำาไปสู่การมีระบบบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม														

ท่ีครอบคลุม	 โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 อันจะทำาให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท												

ได้อย่างแท้จริง

(2)	การกำาหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 บรษิทักำาหนดแนวทางการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มโดยผู้แทนจากบรษิทั

ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบันโยบายของบรษิทั

(3)	การควบคุมและกำาหนดทิศทางการบริหารงานและการลงทุน	

	 บรษิทักำาหนดให้บรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มตอ้งแจ้งการเขา้ทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	และรายการไดม้าจำาหน่าย

ไปท่ีมีนัยสำาคัญ	 ตลอดจนรายการอ่ืนท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานของบริษัทย่อย																

ให้บริษัททราบ	 โดยก่อนเข้าทำารายการดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าวจาก

บริษัทก่อนเข้าทำารายการ	เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมและกำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

	 ท้ังน้ี	 กรณีท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีแผนขยายการลงทุน	 หรือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการใหม่	

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำาเสนอแผนการลงทุน	กำาหนดเวลาการพัฒนาโครงการ	และรายงานความคืบหน้า	

ของขั้นตอนและรายละเอียดแผนการลงทุน	 เพ่ือให้บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ											

แผนการใช้เงิน	 และติดตามความคืบหน้า	 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีนัยสำาคัญอาจเกิดขึ้นจากการเข้า

พัฒนาโครงการได้อย่างใกล้ชิด

(4)	การควบคุมด้านการเงิน

	 บริษัทกำาหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนำาส่งผลการดำาเนินงานรายเดือน	 และงบการเงิน																			

ฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส	 ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำางบการเงิน								

ดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทพร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าว	เพื่อประกอบการจัดทำา	

งบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท	 รวมถึงมีหน้าท่ีจัดทำาประมาณการผลการดำาเนินงาน	

และสรุปเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานตามแผนกับการดำาเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส	 รวมถึงติดตาม													

ผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษัท	 พร้อมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมี												

นัยสำาคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำาเนินการตรวจสอบและรายงาน
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	 ทั้งนี้	 บริษัทกำาหนดให้บริษัทย่อยมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี	 (auditor	 rotation)	 หากผู้สอบบัญชีรายเดิม

ปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชี												

ติดต่อกัน	โดยการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)	บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

(ข)		บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็น																		

ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันท่ีผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว						

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

(5)	การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัย่อยตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ	ความระมัดระวงั	และความซือ่สตัย์

สุจริต	 รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วม											

ตลอดจนมติคณะกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทบริษัทย่อยนั้นๆ	รวมถึง

มีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน	 การทำารายการระหว่างกันของบริษัทย่อย	

ตลอดจนการไดม้าหรอืจำาหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ท่ีมนัียสำาคญัให้แกบ่รษิทัทราบโดยครบถว้น	ถกูตอ้งและภายใน

กำาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำาหนด	

	 4.2	สาระสำาคัญของนโยบายการกำากับดูแลกิจการและนโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการที่บริษัท											

เข้าไปลงทุน	มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1.	 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทได้แต่งตั้งและส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ	 บทบาท	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบ	 ตลอดจนไม่มีลักษณะ														

ขาดความน่าไว้วางใจซึ่งผ่านการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อเป็นตัวแทนของ

บริษัทเข้าเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วน

การถือหุ้นของบริษัท	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี้

1.1	ขอบเขต	อำานาจหน้าที่	ของคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทย่อย	และ

นโยบายการควบคุมและกลไกการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 โดยในการพิจารณาเรื่องท่ีสำาคัญ																												

โดยผู้แทนของบริษัท	ได้แก่	การพิจารณาเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	การพิจารณาเข้าทำารายการได้มา

หรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 และรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำาปี	 หรือรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจ

ปกตขิองบรษิทัย่อย	ซึง่เมือ่เขา้ทำารายการแลว้มผีลกระทบตอ่ผลการดำาเนินงานของบรษิทัอย่างมนัียสำาคญั

ต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เป็นลายลักษณ์อักษร

ก่อนบริษัทย่อยมีมติอนุมัติเข้าทำารายการ	 ท้ังน้ี	 ให้พิจารณาดำาเนินการตามขนาดรายการท่ีคำานวณได้

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศการได้มาจำาหน่ายไป	

1.2	ผู้แทนของบริษัทจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ	

ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการดำาเนินงานของบริษัท

1.3	กรณีท่ีมีการเพ่ิมทุนไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น											

ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ	ลดลงร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

ชำาระแลว้ของบรษิทัย่อยน้ัน	หรอืเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบรษิทั	ท้ังทางตรงและทางอ้อมในบรษิทัย่อย	

ไม่ว่าในทอดใดๆ	ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ	50	ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทย่อยนั้น	หรือ

การดำาเนินการอ่ืนใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	 ท้ังทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อย													
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ไม่ว่าในทอดใดๆ	ลดลงร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทย่อย	หรือเป็นผลให้สัดส่วน

การถือหุ้นของบริษัท	 ท้ังทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ	 ลดลงเหลือน้อยกว่า															

ร้อยละ	50	ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทย่อยการเข้าทำารายการอื่นใดที่มิใช่รายการธุรกิจปกติ

ของบริษัทย่อย	 หรือการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	 เม่ือคำานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยท่ีเลิกน้ัน												

เปรยีบเทียบกบัขนาดของบรษิทั	ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกำาหนดในประกาศการไดม้าจำาหน่ายไปแลว้อยู่ในเกณฑ์

ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.4	กรรมการ	 และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว											

มีหน้าท่ีแจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์	 และการทำาธุรกรรมกับบริษัทย่อย												

ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และหลีกเลี่ยงการทำารายการท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว	 โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเรื่อง													

ดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

1.5	ห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม																

รวมถงึคูส่มรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลนิุติภาวะของบุคคลดงักลา่วใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั	และของบรษิทั

ย่อยหรือบริษัทร่วม	 ท้ังท่ีได้มาจากการกระทำาตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด	 ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบ																					

เป็นนัยสำาคัญต่อบริษัท	 บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	 เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	 ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2.	 นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 เพ่ือให้บริษัทสามารถควบคุมนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างแท้จริง	 บริษัทจึงได้

กำาหนดกลไกการกำากับดูแลด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัทย่อย	ซึ่งมีสาระสำาคัญดังนี้

2.1	บรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มมหีน้าท่ีนำาสง่ผลการดำาเนินงานรายเดอืน	และงบการเงนิฉบับผ่านการสอบทาน

โดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส	 ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำางบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและ

บรษิทัรว่มให้กบับรษิทั	พรอ้มยินยอมให้บรษิทัใชข้อ้มลูดงักลา่วเพ่ือประกอบการจัดทำางบการเงนิรวมหรอื

รายงานผลประกอบการของบริษัทประจำาไตรมาสหรือประจำาปีแล้วแต่กรณี

2.2	บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีจัดทำางบประมาณการผลการดำาเนินงาน	 และสรุปเปรียบเทียบ																			

ผลการดำาเนินงานตามแผนการดำาเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส	 รวมถึงติดตามผลการดำาเนินงาน															

ให้เป็นไปตามแผนเพ่ือรายงานต่อบริษัท	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีรายงานประเด็นปัญหา																					

ทางการเงินท่ีมีนัยสำาคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ	 หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำาเนินการตรวจสอบ

และรายงาน

2.3	บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ	 การขยายธุรกิจ	 โครงการลงทุนขนาดใหญ	่ ตลอดจน										

การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำาเนินงานประจำาเดือน	และ

บริษัทมีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำาส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว	 ซึ่งบริษัท

ย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที	 และบริษัทย่อยต้องนำาส่งข้อมูลหรือเอกสารท่ีเกี่ยวด้วยการ																	

ดำาเนินงานให้กับบริษัท	เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
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ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(Shareholders’	agreement)1

 เนื่องจากบริษัทเข้าซื้อหุ้น	บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	(SEAN)	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น 

จำากัด	และ	บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	จาก	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	ดังนั้น	บริษัทจึงรับมาซึ่งสิทธิ	

หน้าที่	และภาระผูกพันของ	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	ที่มีต่อผู้ถือหุ้น

1.	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด

	 เรื่อง	 รายละเอียด

ข้อตกลงการบริหารที่สำาคัญ	 •	คณะกรรมการของ	 SEAN	 ประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่เกิน	 11	 ท่าน													

โดยในสัญญาได้กำาหนดเงื่อนไขและสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้น						

แต่ละกลุ่ม

	 •	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในการบริหาร

และจัดการใน	SEAN	เช่น

	 -	กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย	1	ท่าน	ต้องเป็นกรรมการ

ตัวแทนจากบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)

	 -	องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการตัวแทนจาก	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	

จำากัด	(มหาชน)	และ

	 -	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้มีสิทธิแต่งตั้งประธานกรรมการ	

กรรมการผู้จัดการ	และประธานกรรมการบริหาร	เป็นต้น

	 	 อย่างไรก็ตาม	 มีการกำาหนดเปิดช่องให้โอนสิทธิดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น														

และ/หรือ	ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำาหนดทั้งหมด	(แล้วแต่กรณี)

ข้อจำากัดในการโอนหุ้น	 •	ผู้ถอืหุ้นคนใดท่ีประสงคจ์ะโอนหุ้นตอ้งดำาเนินการเสนอขายหุ้นดงักลา่วเป็นหนังสอื

ให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	ก่อนตามอัตราส่วนจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ	ถืออยู่ในบริษัท

ในขณะน้ัน	 เว้นแต่เป็นการโอนหุ้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็น																			

ลายลกัษณอั์กษรจากบรรดาผู้ถอืหุ้นอ่ืนๆ	ท้ังหมดของบรษิทั	หรอืเป็นการโอนหุ้น

ให้แก่บริษัทย่อยใดๆ	ของผู้ถือหุ้นรายนั้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของหุ้น

ในบริษัทย่อยนั้นๆ	หรือเป็นการโอนหุ้นให้แก่บริษัทภายใต้การควบคุมของบริษัท

ผู้ถือหุ้นโดยท่ีผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงนามในสัญญารับมอบสิทธิ	 (Accession													

Agreement)	 เพ่ือยอมรับผูกพันตามสิทธิและหน้าท่ีของผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะ									

โอนหุ้นดังกล่าวภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

	 •	ถ้าคู่สัญญารายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

ภายใน	30	วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายอื่น	ผู้ถือหุ้นรายอื่น

น้ันสามารถเลอืกใชส้ทิธิ	(Call	Option)	คอื	1)	ซือ้หุ้นจากผู้ถือหุ้นท่ีทำาผิดสญัญา

ตามสัดส่วนการถือหุ้น	หรือ	2)	ยกเลิกสัญญา

	 	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นเลือกที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ทำาผิดสัญญา

กำาหนดให้ราคารับซื้อมีจำานวนเท่ากับร้อยละ	70	ของราคายุติธรรมที่ประมาณการ	

โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ

	 •	บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 จะต้องถือหุ้นใน	 SEAN	 อย่างน้อย												

ร้อยละ	 51	 จนถึงวันครบรอบ	 1	 ปีของ	 COD	 และจะต้องถือหุ้นใน	 SEAN						

อย่างน้อยร้อยละ	25	จนถึงปีที่	5	ของ	COD
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	 เรื่อง	 รายละเอียด

การสิ้นสุดของสัญญา	 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น	 SEAN	 ฉบับน้ีจะสิ้นสุด	 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปน้ี										

เกิดขึ้นก่อน

	 •	การไดม้าหรอืการควบรวมกบัธุรกจิอ่ืนและทำาให้	SEAN	สิน้สภาพการเป็นนิตบุิคคล

	 •	การตกลงร่วมกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย

	 •	การตกลงรว่มกันของคูส่ญัญาท่ีไมไ่ดก้ระทำาผิดสญัญา	ในกรณีท่ีมคีูส่ญัญารายใด

รายหนึ่งกระทำาผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขข้อที่ผิดสัญญาได้ภายใน	 30	 วัน

หลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำาผิดสัญญา

	 •	วันครบกำาหนด	5	ปีภายหลังจาก	COD

2.	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(BIC)

	 เรื่อง	 รายละเอียด

ข้อตกลงการบริหารที่สำาคัญ	 -	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน	 5	 คน	 โดยคู่สัญญา	 มีสิทธิที่จะ								

แต่งตั้งกรรมการดังนี้

	 	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 3	 คน	 บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์																		

ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)	1	คน	และ	บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จำากัด	1	คน

	 -	เรื่องดังต่อไปนี้	 ต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งต้องมีคะแนนเสียง

เห็นชอบอย่างน้อย	3	ใน	4	ของหุ้นท้ังหมดในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซึง่	บรษิทั	โกลบอล	

เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ	 บริษัท	 ซีเค	 พาวเวอร์	 จำากัด	

(มหาชน)	เข้าร่วมประชุม

	 	 1.	 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับบริษัท	ชื่อบริษัท

	 	 2.	 การเพิ่มหรือลดทุน

	 	 3.	 การเลิกบริษัท	(ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด	หรือเป็นไปตาม  

	 สัญญานี้)	การยื่นขอล้มละลาย

	 	 4.	 การควบรวมกิจการ	หรือการควบบริษัท

	 	 5.	 การออกหุ้นใหม่ที่ไม่ได้ชำาระค่าหุ้นด้วยเงิน

	 	 6.	 การลงทุนหรือการก่อหนี้ที่มูลค่าเกินกว่าอำานาจของคณะกรรมการ

เรื่องพิเศษ	 เรือ่งท่ีกำาหนดไวเ้ป็นพิเศษดงัตอ่ไปน้ีจะต้องไดร้บัความเห็นชอบอย่างน้อยรอ้ยละ	75	

ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

	 ทั้งนี้	 ในกรณีก่อนวันเริ่มดำาเนินการของโครงการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากกรรมการที่แต่งตั้งโดย	บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	

โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)	

	 1.	 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับ	หรือการเปลี่ยนชื่อบริษัท

	 2.	 การแก้ไขหรือการยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน	

	 ความร้อนร่วมบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น	(“โครงการดังกล่าว”)

	 3.	 การลงทุนในโครงการใหม่	จัดซื้อทรัพย์สิน	หรือการก่อภาระ	หรือหนี้ใดๆ	

	 ที่มีมูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้าน	(20,000,000)	บาท	แต่รวมกันแล้วไม่เกิน	 	

	 หนึ่งร้อยล้าน	(100,000,000)	บาท
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	 เรื่อง	 รายละเอียด

	 4.	 การก่อตั้ง	หรือปิดบริษัทย่อยใดๆ	ไม่ว่าบริษัทจะเป็นเจ้าของทั้งหมด			

	 หรือแต่บางส่วนก็ตาม

	 5.	 การควบรวม	ผนวก	หรือรวมกิจการของบริษัท

	 6.	 การเลิก	การชำาระบัญชี	หรือการปิดกิจการของบริษัท	เว้นแต่ตามที่กฏหมาย 

	 กำาหนดไว้	หรือกรณีที่มีการยื่นคำาร้องโดยสมัครใจในนามของบริษัทเพื่อขอ 

	 ล้มละลาย

	 7.	 การอนุมัติงบประมาณประจำาปีของบริษัท	และการแก้ใขเปลี่ยนแปลงเรื่อง 

	 ดังกล่าว

	 8.	 การก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัท

	 9.	 การดำาเนินการ	หรือยุติข้อเรียกร้อง	การฟ้องร้องดำาเนินคดี	กระบวนการ 

	 อนุญาโตตลุาการ	หรอืกระบวนพิจารณาทางตลุาการ	หรอืทางปกครองอ่ืนใด		

	 ซึ่งมีทุนทรัพย์เกินมูลค่าเทียบเท่าหนึ่งร้อยล้าน	(100,000,000)	บาท	และ

	 10.	การอนุมตักิารเพ่ิมเงนิทุนในโครงการดงักลา่ว	ซึง่เกนิกวา่งบประมาณต้นทุนเดมิ  

 ที่กำาหนดไว้สำาหรับโครงการดังกล่าว

	 11.	การเพิ่ม	หรือลดทุนจดทะเบียน

	 12.	การจัดสรรหุ้นใหม่ให้เสมือนหนึ่งว่าได้ไช้เต็มค่าแล้ว	หรือได้ใช้แต่บางส่วน	

	 แล้วด้วยอย่างอื่นนอกเหนือไปจากตัวเงิน	และ

	 13.	การลงทุน	หรือการก่อหนี้ใดๆ	ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำานาจของคณะกรรมการ 

 บริษัท

การโอนหุ้น	 ภายใต้ข้อยกเว้นท่ีกำาหนดในสัญญาน้ี	 คู่สัญญาจะโอนหุ้น	 จำาหน่ายจ่ายโอนหุ้น								

จำานำาหุ้น	 หรือก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นของบริษัท	 โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น						

ลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาไม่ได้	

	 หากผู้ถือหุ้นอื่นไม่ยินยอมให้มีการโอนหุ้น	ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องเสนอ

ขายหุ้นตามสัดส่วนให้แก่คู่สัญญาก่อน	 (คู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิปฏิเสธก่อน)																										

หากคู่สัญญาไม่ซื้อหุ้นในเวลาที่กำาหนด	คู่สัญญาที่ประสงค์จะขายหุ้นมีสิทธิขายหุ้น

ให้แก่บุคคลอ่ืนได้โดยต้องมีเงื่อนไขและราคาการขายท่ีไม่เป็นประโยชน์กว่าท่ีเสนอ

ให้แก่คู่สัญญา	

การผิดสัญญา	 หากคู่สัญญารายใดรายหน่ึงผิดสัญญาในส่วนท่ีเป็นสาระสำาคัญและไม่เยียวยา														

การผิดสญัญาน้ันภายใน	30	วนันับแตว่นัท่ีไดร้บัหนังสอืแจ้งจากคูส่ญัญาท่ีไมไ่ดเ้ป็น

ฝ่ายผิดสัญญา	คู่สัญญาที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญามีสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นบริษัทที่ถือ

โดยคู่สัญญาที่ผิดสัญญาหรือเลิกสัญญานี้	

	 หากคู่สัญญาที่ไม่ได้กระทำาผิดสัญญาเพียงรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย	 (แต่ไม่ใช่

ทุกราย)	 ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น	 คู่สัญญาที่ใช้สิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมด

ของคู่สัญญาที่กระทำาผิดสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

หมายเหตุ : 1 บรษิทั ไฟฟ้าน้ำางมึ 2 จำากดั และ บรษิทั บางเขนชยั จำากดั ไมม่ขีอ้ตกลงระหวา่งผู้ถอืหุ้นอ่ืนในการบรหิารจัดการ (Shareholders’ Agreement) 
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5.	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในท่ีเคร่งครัดยึดตามแนวทางแห่งหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยตระหนักถึง															

ความสำาคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม	 บริษัทได้มีการดูแล

การใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

	 1.	 แนวทางในการเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลภายใน

	 	 บริษัทได้กำาหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลภายในท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกตาม																			

ความสำาคัญ	 และการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทต้องอยู่ภายในกรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

เท่านั้น	 สำาหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย	

	 	 บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจและมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ	

ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 	 ทั้งนี้	บริษัทมีหน่วยงานกลางทำาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน	ได้แก่	นักลงทุนสัมพันธ์	และบริษัทกำาหนด

ให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นหน่ึงในปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทท่ีบรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 ซึ่งบริษัท									

ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างรัดกุมด้วย

	 2.	 แนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

	 	 บริษัทมีมาตรการกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	

หลักทรัพย์ต่อสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 ทันทีท่ีมีการทำารายการ	 เพ่ือดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของ															

บริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน	 อีกท้ังบริษัทได้กำาหนดนโยบายและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลา

งดทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในแต่ละคราวไม่น้อยกว่า	

1	 เดือน	 เพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบและสร้างความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ท้ังนี้	 บริษัท																

มีมาตรการลงโทษผู้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท										

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

	 ท้ังน้ี	 บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	 1	 เดือน	 ก่อนการเปิดเผย														

งบการเงนิและหลงัจากเปิดเผยงบการเงนิแลว้	1	วนั	ของทุกไตรมาส	โดยจัดสง่เป็นอีเมลลเ์พ่ือความสะดวกรวดเรว็ท่ีกรรมการ

และผู้บริหารแต่ละคนจะสามารถรับทราบได้อย่างแน่นอน
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6.	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 6.1	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

หน่วย	:	บาท

	รายการ ชื่อบริษัทผู้จ่าย	 ชื่อผู้สอบบัญชี1	 ค่าสอบบัญชี

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	 นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	 900,000.00

	 2	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	 นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	 172,000.00

	 3	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	 นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	 851,000.00

	 4	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	 นางสาววราพร	ประภาศิริกุล	 600,000.00

	 5	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	 นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	 480,000.00

	 	 	 รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 3,003,000.00

หมายเหตุ : 1 ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

  บริษัทกำาหนดนโยบายจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุก 5 ป ี

	 6.2	ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

หน่วย	:	บาท

     ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

 
รายการ	 ชื่อบริษัทผู้จ่าย

	 ประเภทของ	
ผู้ให้บริการ

 
ค่าตอบแทน

	 ค่าตอบแทน

	 	 	 งานบริการอื่น	 	
ที่จ่ายแล้ว

	 ที่ต้องจ่าย

	 	 	 	 	 	 ในอนาคต

	 1	 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	 การให้คำาปรึกษาด้านบัญชี	 บริษัท	สำานักงาน

	 	 (มหาชน)	 	 อีวาย	จำากัด	 -	 -

	 2	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย		 การให้คำาปรึกษาด้านบัญชี	 บริษัท	สำานักงาน

	 	 เอนเนอร์จี	จำากัด	 	 อีวาย	จำากัด	 -	 -

	 3	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	 การให้คำาปรึกษาด้านบัญชี	 บริษัท	สำานักงาน	

	 	 	 	 อีวาย	จำากัด	 -	 -

	 4	 บริษัท	บางปะอิน		 รับรองแบบขอใช้สิทธิ	BOI	 บริษัท	สำานักงาน

	 	 โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	 	 อีวาย	จำากัด	 	 70,000.00

	 	 	 รายงานการสอบบัญชีเพิ่มเติม	 บริษัท	สำานักงาน

	 	 	 ให้กับ	บริษัท	GPSC	 อีวาย	จำากัด	 80,000.00	 80,000.00

	 5	 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	 รับรองแบบขอใช้สิทธิ	BOI	 -	 -	 70,000.00

	 	 	 รวมค่าตอบแทนสำาหรับงานบริการอื่น	(non-audit	fee)	 80,000.00	 220,000.00
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7.	 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น	ๆ

	 บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร							

รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารนั้นๆ	ทุกครั้งที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์บริษัท

ต่อบริษัท	 เพ่ือดำาเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง	 ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และฉบับที่แก้ไข	มาตรา	59	ประกอบกับประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	ที่	สจ.12/2552	เรื่อง	การจัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และ

ผู้สอบบัญชี	ทั้งนี้	ในปี	2558	กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

ใหบ้ริษัททราบ	ซึ่งได้ดำาเนนิการเปดิเผยรายงานการถือหลักทรัพยต์ามหลักเกณฑอ์ยา่งถกูตอ้ง	รวมถงึไดร้ายงานการถอืและ

เปลี่ยนแปลงการถือครองให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาสด้วย	โดยที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัท

ดำารงสถานะบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพยัม์กีารถอืครองและเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยบ์ริษัทโดยกรรมการ	

และ/หรือ	ผู้บริหาร	รายละเอียด1	ดังนี้

   
สถานะ

	 จำานวนหุ้น	 จำานวนหุ้น	 สัดส่วนการถือหุ้น

 รายชื่อ	 ตำาแหน่ง 
การถือครอง

 ณ	วันทำารายการ	 ภายหลังทำารายการ	 ในบริษัท/

	 	 	 	 (หุ้น)	 เพิ่ม/(ลด)	(หุ้น)	 วันที่ทำารายการ

ดร.	ทนง	พิทยะ	 ประธานกรรมการบริษัท

	 (กรรมการอิสระ)	 -	 -	 -	 -

นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 ประธานกรรมการบริหาร	 ซื้อ	 1,000,000	 1,000,000	 0.0136

	 	 	 	 	 (15	พฤษภาคม	2558)

	 	 	 1,000,000	 2,000,000	 0.0271

	 	 	 	 	 (4	ธันวาคม	2558)

นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 เพิ่มทุน	 1,000,0002	 1,340,0002	 0.0182

	 (กรรมการอิสระ)	 ตามสัดส่วน	 	 	 (29	พฤษภาคม	2558)

นายณรงค์	แสงสุริยะ	 ประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 บรรษัทภิบาลและ

	 บริหารความเสี่ยง	

ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล	 ประธานกรรมการสรรหา	 ซื้อ	 400	 2,0003	 0.0000

	 และกำาหนดค่าตอบแทน	 	 	 	 (19	มีนาคม	2558)

	 (กรรมการอิสระ)	 เพิ่มทุน	 680	 2,6803	 0.0000

	 	 ตามสัดส่วน	 	 	 (29	พฤษภาคม	2558)

นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

นายประเวศ	อิงคดาภา	 กรรมการบริษัท

	 (กรรมการอิสระ)	 -	 -	 -	 -

นายประเสริฐ	มริตตนะพร	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท
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สถานะ

	 จำานวนหุ้น	 จำานวนหุ้น	 สัดส่วนการถือหุ้น

 รายชื่อ	 ตำาแหน่ง 
การถือครอง

 ณ	วันทำารายการ	 ภายหลังทำารายการ	 ในบริษัท/

	 	 	 	 (หุ้น)	 เพิ่ม/(ลด)	(หุ้น)	 วันที่ทำารายการ

นายอัลวิน	จี	 กรรมการบริษัท	 -	 -	 -	 -

นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	 กรรมการบริษัท,	

	 กรรมการผู้จัดการ	

	 และรองกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นายอาสา	อรรถยุกติ4	 รองกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นายมิชาเอล	อีริค	เรดเดอร์	 รองกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นางสาวนิธาวดี	ลิมโปดม	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นางสาวปาริฉัตร	โอทยากุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นางสาวรุจิรา	ช่วยบำารุง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นายวรท	ศักดิ์สุจริต	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

นางสาวปิยนุช	มริตตนะพร	 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญช	ี -	 -	 -	 -

	 และการเงิน

หมายเหตุ : 1 รวมการถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 2 ก่อนปี 2558 นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ถือหุ้นบริษัทจำานวน 200,000 หุ้น ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 

2558 อนุมัติลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และ นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

 3 ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ซื้อหุ้นบริษัทจำานวน 400 หุ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 9 

เมษายน 2558 อนุมัติลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท และ ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน       

ตามสัดส่วนการถือหุ้น

 4 ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

	 ในรอบปี	2558	ไม่มีกรณท่ีีกรรมการหรอืผู้บรหิารการกระทำาผิดดา้นการทุจรติหรอืจรยิธรรม	รวมถงึไมม่กีรณีท่ีกรรมการ

ลาออกจากตำาแหน่งเนื่องจากประเด็นการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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	 คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระสอบทานการประเมนิระบบ

การควบคุมภายใน	 โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินข้อมูลท้ังท่ีเป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูล

ด้านอื่นๆ	 อย่างสม่ำาเสมอ	 รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ	ของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และมีขอบเขตงานตรวจสอบท้ังบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำาปีท่ีได้

รบัอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือให้มัน่ใจวา่	ระบบการควบคุมภายในเหมาะสม	เพียงพอและสอดคลอ้งกับแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์	และสำานักงาน	ก.ล.ต.	ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ	The	Committee	of	

Sponsoring	Organizations	of	 the	Tradeway	Commission	 (COSO)	มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ									

การควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ	รวมถึงมีการควบคุมการดำาเนินงาน	การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง	เชื่อถือได้

และทันเวลา	มีการปฏิบัติตามนโยบาย	และเป็นไปตามข้อกำาหนดกฎหมาย	และข้อบังคับของทางราชการ	เพื่อให้สามารถ

ดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 บนพ้ืนฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย											

นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก	 และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 รวมถึงค่าตอบแทน			

ผู้สอบบัญชี	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง	ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน	หรือรายการ

ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยในปี	 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม	 5	 ครั้ง														

โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย	 1	 ครั้ง																

เพื่อซักถามเกี่ยวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆ	ที่ตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	 บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการนำาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ																				

โดยคณะทำางานซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกสายงานดำาเนินการระบุปัจจัยเสี่ยง	 วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสท่ีจะ

เกิดขึ้น	 รวมท้ังกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงน้ันให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท														

แล้วนำาเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาความเพียงพอและ													

ความเหมาะสมรายไตรมาส	โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาการติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอ	และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบ	

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2559	กรรมการอิสระของบริษัททั้ง	4	ท่าน	

ซึ่งประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	และกรรมการตรวจสอบทั้ง	3	ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย	คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน

ระบบการควบคุมภายในจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน											

ของบรษิทัท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้	รวมถงึผลจากการตอบคำาถามในแบบประเมนิความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในท่ี	 สำานักงาน	 ก.ล.ต.	 กำาหนด	 โดยมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า																							

ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อยในดา้นตา่งๆ	5	องคป์ระกอบ	คอื	การควบคมุภายในองคก์ร	การประเมนิ

ความเสี่ยง	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 ระบบการติดตาม	 มีความเพียงพอและ											

ความเหมาะสม	 โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังมี																

ระบบควบคุมภายใน	 ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท																					

และบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ	 รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคล												

ที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเพียงพอแล้ว	นอกจากนั้น	ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทไม่เคย

ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญจากผู้สอบบัญชี	และฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2556	ครั้งที่	2/2556	ได้แต่งตั้ง	บริษัท	ช.การช่าง	

จำากัด	 (มหาชน)	 ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	ตั้งแต่วันที่	 1	พฤศจิกายน	 2556	ซึ่งบริษัท	 ช.การช่าง	

จำากัด	 (มหาชน)	 ได้มอบหมายให้	 นางสุดารัตน์	 โพธิ์แย้มจิตร์	 ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบหลัก						

ในการปฏิบัตหิน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทั	คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคณุสมบัตขิองบรษิทั	ช.การชา่ง	จำากดั	

(มหาชน)	 และนางสุดารัตน์	 โพธิ์แย้มจิตร์	 แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว	 เน่ืองจาก																	

นางสุดารัตน์	 โพธ์ิแย้มจิตร์	 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา	 8	 ปี	 และมี													

ความเข้าใจในการดำาเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า	อีกทั้ง	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	มีจำานวนทีมงานตรวจสอบภายใน	

เพียงพอในการรองรบัการตรวจสอบบรษิทัย่อยของบรษิทัซึง่ต้ังอยู่ในจังหวดัพระนครศรอียุธยา	จังหวดันครราชสมีา	จังหวดัเชยีงราย	

และเวียงจันทน์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 ท้ังน้ี	 เพ่ือความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าท่ีและ																

ความรับผิดชอบระหว่างบริษัทและบริษัท	 ช.การช่าง	 จำากัด	 (มหาชน)	 นางสุดารัตน์	 โพธิ์แย้มจิตร์	 จะรายงานผลการ																

ตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 โดยไม่ขึ้นต่อสายบังคับบัญชาของ																			

บริษัท	 ช.การช่าง	 จำากัด	 (มหาชน)	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อรักษาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน	

บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแทน	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	

(มหาชน)	 ซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในต้นปี	 2559	 ท้ังน้ี	 การพิจารณาและอนุมัติ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกย้าย																										

ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 นอกจากนั้น	บริษัทมอบหมายให้	นางสาวปาริฉัตร	โอทยากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ดำารงตำาแหน่งเป็นหัวหน้างาน

กำากับดูแล	เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท	

ท้ังน้ีคุณสมบัตขิองผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในและผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดแูลการปฏิบัตงิานของบรษิทั	

ปรากฏในเอกสารแนบ	3	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	2558	(แบบ	56-1)	ของบริษัท
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รายการระหว่างกัน

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปี	 2558	 ภายใต้หลักการพิจารณา												

การเข้าทำารายการ	ดังนี้

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 บริษัทพิจารณาเข้าทำารายการระหว่างกันตามความจำาเป็นและสมเหตุสมผล	 และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท																													

โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ	และมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ	และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท	บริษัทย่อย	

และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างไปจากการทำารายการกับบุคคลภายนอก	 และเป็นไปตามเงื่อนไข

และหลักเกณฑ์ตามปกติของธุรกิจ	 หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำากับตลาดทุน																				

ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนในแต่ละรายการ	เพื่อประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษัท	และรักษา

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

	 บริษัทกำาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน	 แบ่งเป็น	 2	 กรณี	 กล่าวคือ	 กรณีรายการ

ระหว่างกันท่ีเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ											

มอบอำานาจในหลักการให้ฝ่ายจัดการมีอำานาจพิจารณาเข้าทำารายการได้	 โดยฝ่ายบริหารจะต้องสรุปรายการดังกล่าว																

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	และสำาหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น	บริษัทได้กำาหนด

อำานาจผู้มีสิทธิอนุมัติการทำารายการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 ประกอบกับหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเข้าทำารายการเกี่ยวโยง	 อีกทั้งกำาหนดให้ทุกๆ	 รายการ

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหน้าท่ีสอบทานและให้ความเห็นการทำารายการระหว่างกัน																	

ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติอนุมัติ	 โดยกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมี																					

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาการทำารายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการะหว่างกันในอนาคต

	 บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีการทำารายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก	 โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการต่อเน่ืองจากรายการ																	

ในปัจจุบัน	เช่น	สัญญาซ่อมบำารุง	สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ำาประปา	สัญญาบริหาร	เป็นต้น	โดยจะเป็นไปตาม

ลักษณะการค้าปกติ	 และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 โดยกำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณา															

ให้ความเห็นการทำารายการประเภทดังกล่าวว่ามีความจำาเป็น	 สมเหตุสมผลในการเข้าทำารายการ	 และราคาท่ีกำาหนด															

มีความเหมาะสม	เพื่อมิให้มีเงื่อนไขแตกต่างจากการทำารายการประเภทเดียวกันกับบุคคลภายนอก	

	 ท้ังน้ี	 บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี																									

ของบริษัท	
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ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

 บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)		และบริษัทย่อย

  บริษัท	 สัดส่วนถือหุ้น	 ประกอบธุรกิจ

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด		 N/A	 บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

(มหาชน)	(บริษัท)	 	 (Holding	Company)	ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย

	 	 	 ไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ	และให้บริการคำาปรึกษา

	 	 	 และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย		 ถือหุ้นร้อยละ	56	 SEAN	ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า

เอนเนอร์จี	จำากัด	(SEAN)	 โดยบริษัท	 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.	ลาว)

บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	(NN2)	 ถือหุ้นร้อยละ	75	โดย	SEAN	 NN2	เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา	

	 	 	 โดยเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล	สปป.ลาว	ตามสัมปทาน

	 	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	2	มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า	

	 	 	 615	เมกะวัตต์

บริษัท	บางปะอิน	 ถือหุ้นร้อยละ	65	โดยบริษัท	 BIC	ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำาจาก

โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(BIC)	 	 โครงการโรงไฟฟ้าระบบ	Cogeneration	โดยใชก้า๊ซธรรมชาติ

	 	 	 เป็นเชื้อเพลิง	มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า	117.5	เมกะวัตต์	และ	

	 	 	 ไอน้ำา	19.6	ตันต่อชั่วโมง	(สำาหรับโครงการ	1)	โดยโครงการ

	 	 	 ดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	อ.บางปะอิน	

	 	 	 จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด	(BKC)	 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดยบริษัท	 BKC	เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า

	 	 	 พลังแสงอาทิตย์	ซึ่งตั้งอยู่ที่	อ.ปักธงชัย	จ.นครราชสีมา	

	 	 	 มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า	8	เมกะวัตต์

บริษัท	ซีเคพี	โซล่าร์	จำากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดยบริษัท	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	เฮลิออส	พาวเวอร์	จำากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดยบริษัท	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	อพอลโล่	พาวเวอร์	จำากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดยบริษัท	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	วิส	โซลิส	จำากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดยบริษัท	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

บริษัท	โซเล่	พาวเวอร์	จำากัด		 ถือหุ้นร้อยละ	100	โดยบริษัท	 เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาเพื่อเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

 
 บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	(CK)
	 CK	 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 รวมถึงการพัฒนา	 ลงทุน	 และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภค											
ขั้นพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร	 และเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท	 เน่ืองจาก	 CK																	
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	 โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	 30.251	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	 นอกจากน้ี																
บริษัทและ	 CK	 ยังมีกรรมการร่วมกันจำานวน	 4	 ราย	 ได้แก่	 (1)	 นายปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 (2)	 นายณรงค์	 แสงสุริยะ																
(3)	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	และ	(4)	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์

	 บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	(TTW)
	 TTW	 ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายน้ำาประปา	 เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท	 เน่ืองจาก	 TTW	 เป็นหนึ่งใน																			
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	25.311	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	และมีกรรมการร่วมกัน
จำานวน	5	ราย	ได้แก่	(1)	ดร.	ทนง	พิทยะ	(2)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	(3)	นายเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	(4)	นายณรงค์	
แสงสุริยะ	และ	(5)	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์

	 บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	(BEM)2

	 BEM	 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้างและบริหารทางพิเศษศรีรัช	 (ทางด่วนขั้นที่	 2)	 และส่วนต่อขยายต่างๆ	
และประกอบธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	 โดย	 BEM	 เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท	 เน่ืองจาก	 BEM2                    
เป็นหน่ึงในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	 โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	 19.401	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	 และ													
มีกรรมการร่วมกันจำานวน	2	ราย	ได้แก่	(1)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	และ	(2)	นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	
1 สัดส่วนการถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
2 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น                         
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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	 บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	(XPCL)
	 XPCL	ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรีบนแม่น้ำาโขงที่เขตไซยะบุรี	สปป.ลาว	มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า	
1,285	เมกะวตัต์	โดยไดร้บัสมัปทานในการผลติไฟฟ้าจากรฐับาล	สปป.ลาว	และเป็นบรษิทัท่ีเกีย่วขอ้งกนักบับรษิทั	เนือ่งจาก
เดิม	XPCL	มีผู้ถือหุ้น	คือ	CK	และ	BEM1	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ถือหุ้นร้อยละ	30	และร้อยละ	7.5	ของ	
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วของ	 XPCL	 และยังมีกรรมการร่วมกันจำานวน	 4	 ราย	 ได้แก่	 (1)	 ดร.	 ทนง	 พิทยะ												
(2)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	(3)	นายธนวัฒน์	ตรีวิศวเวทย์	และ(4)	นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	
	 ทั้งนี้	บริษัทซื้อหุ้นของ	XPCL	ต่อจาก	CK	มีผลให้	XPCL	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท	ตั้งแต่วันที่	9	มิถุนายน	2558	
เป็นต้นมา	ดังนั้นรายการต่อไปนี้จะแสดงรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	-	9	มิถุนายน	2558	เท่านั้น

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	(RATCH)
	 RATCH	ประกอบธุรกิจในรูปของ	Holding	Company	โดยมีหน้าที่เป็นแกนนำาของกลุ่มบริษัท	RATCH	ในการกำาหนด	
ทิศทางการดำาเนินงาน	 และแผนกลยุทธ์ต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา	 และการขยายกิจการ	 ท่ีมุ่งลงทุน														
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	 และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	 เนื่องจาก	 RATCH	 ถือหุ้นร้อยละ	 33.33	
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วใน	SEAN	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	

	 บริษัท	ราช-ลาว	เซอร์วิส	จำากัด	(ราช-ลาว)
	 ราช-ลาว	เป็นบริษัทย่อยของ	RATCH	โดย	RATCH	ถือหุ้นใน	ราช-ลาว	ร้อยละ	100	ราช-ลาว	จดทะเบียนจัดตั้ง
ภายใต้กฎหมายของ	สปป.ลาว	และประกอบธุรกิจดำาเนินงานเดินเคร่ืองและบำารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	2	และ
เกี่ยวข้องกับบริษัท	เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยของ	RATCH	ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	SEAN	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

	 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)	(GPSC)
	 GPSC	เป็นบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ธุรกิจหลัก	คือ	การผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	ไอน้ำา	และน้ำาอุตสาหกรรม	ให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมและ	กฟผ.	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ได้แก่	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ปตท.	
จำากัด	(มหาชน)	(ถือหุ้นร้อยละ	22.58)	โดย	GPSC	ได้รับโอนหุ้น	BIC	ในสัดส่วนร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำาระแล้วใน	BIC	จาก	ปตท.	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2556	ซึ่งมีผลทำาให้	GPSC	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	BIC	และ	
GPSC	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

	 บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	(ปตท.)
	 ปตท.	 ประกอบกิจการปิโตรเลียม	 ดำาเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม	 รวมท้ัง											
ร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม	และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	เนื่องจาก	ปตท.	ถือหุ้น								
ร้อยละ	22.58	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วใน	GPSC

	 บริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จำากัด	(BLDC)
	 BLDC	ประกอบธุรกจิจัดการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	ขายพ้ืนท่ีในนิคม	บรหิารและให้บรกิารสาธารณปูโภคบางสว่น	
ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่	4	ถนนอุดม-สรยุทธ์	(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่	308)	แยกจากถนนสายเอเซีย	(ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข	32)	ในพื้นที่หมู่ที่	2	ตำาบลคลองจิก	และหมู่ที่	16	ตำาบลบางกระสั้น	อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
โดยเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท	 เน่ืองจากมีกรรมการร่วมกัน	 2	 ราย	 ได้แก่	 (1)	 นายปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 และ													
(2)	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์

	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(GOL)
	 GOL	 เป็นผู้ให้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	 2	 แก่	 SEAN	 (ซึ่งต่อมาได้โอนสัญญาสัมปทานให้แก่	 NN2)											
เป็นระยะเวลา	25	ปี	นับตั้งแต่วันเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์	โดย	NN2	มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานและ
ภาษีให้กับ	GOL	ตามระยะเวลาและอัตราที่กำาหนดในสัญญาสัมปทาน	ซึ่ง	 NN2	 ได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานให้กับ	
GOL	แล้ว	นับตั้งแต่วันที่เปิดดำาเนินการในช่วงแรก	(26	มีนาคม	2554)	เป็นต้นมา	โดย	GOL	เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว	(Electricite	du	Laos	:	EDL)	ซึ่งมี	EDL-Gen	เป็นบริษัทย่อยโดย	EDL	ถือหุ้นใน	EDL-Gen	ร้อยละ	75	และ	
EDL-Gen	ถือหุ้นร้อยละ	 25	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วใน	NN2	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	 SEAN	และ	 SEAN							
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

	 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(EDL)
	 EDL	 เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของ	 สปป.ลาว	 ดำาเนินธุรกิจหลัก																				
ในการผลิต	 จัดให้ได้มา	 และจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าใน	สปป.ลาว	พร้อมทั้งนำาเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้า	นอกจากนี้	
EDL	ยังทำาหน้าที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า	ซึ่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาของ	สปป.ลาว	และ	EDL	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
กับบริษัทเนื่องจาก	EDL	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	EDL-Gen	โดยถือหุ้นร้อยละ	75	ใน	EDL-Gen	และ	EDL-Gen	ถือหุ้น	
ร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วใน	NN2	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	SEAN	และ	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

1 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น                         
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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รายละเอียดของรายการระหว่างกัน	สำาหรับปี	2558

1.	 รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	(CK)

	 CK	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	 โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	 30.251	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว											

นอกจากนี้บริษัทและ	CK	ยังมีกรรมการร่วมกันจำานวน	4	รายได้แก่	(1)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	(2)	นายณรงค์	แสงสุริยะ	

(3)	นายประเสริฐ	มริตตนะพร	และ	(4)	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์	 	

  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57	 	

การเช่าพื้นที่

สำานักงานบริษัท

ในอาคารของ	CK 

•	ค่าเช่าพื้นที่สำานักงาน	 7.41	 1.97	 บริษัทได้ใช้พื้นที่ชั้น	CH,	ชั้น	20	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

•	เจ้าหนี้รายการ		 -	 0.49	 และชั้น	24	และ	บริษัท	บางปะอิน	 วา่การเชา่พืน้ทีเ่พือ่ใชเ้ปน็พืน้ทีส่ำานกังาน

	 ค่าสาธารณูปโภค	 	 	 โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	(“BIC”)		 ของบริษัทมีความสมเหตุสมผล	และ

	 	 	 	 เช่าพื้นที่ชั้น	17	ของอาคารวิริยะถาวร	 ราคาค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม

	 	 	 	 ของ	CK	โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่	 เพราะเป็นอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่	CK

	 	 	 	 สำานักงานและอัตราค่าสาธารณูปโภค		 ให้เช่ากับลูกค้าทั่วไปในอาคาร

	 	 	 	 เป็นอัตราปกติที่	CK	เรียกเก็บจาก	 วิริยะถาวร

	 	 	 	 ผู้เช่าทั่วไป	โดยบริษัทได้ยกเลิก

	 	 	 	 สัญญาเช่าชั้น	24	เมื่อวันที่	

	 	 	 	 31	กรกฎาคม	2558

การเช่า	Server	

•	ค่าเช่า	 0.55	 -	 บริษัทย่อย	(BIC)	ได้เช่าพื้นที่	Server	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

•	เจ้าหนี้การค้า	 0.05	 -	 3	ชุด	ชุดละ	430	GB	ระยะเวลา		 ว่าการเช่าพื้นที่	Server	เพื่อใช้เป็น

	 	 	 	 1	ปี	นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2558		ระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลของ	BIC

	 	 	 	 โดยเป็นอัตราค่าเช่าปกติที่	CK	ให้เช่า	 โดยมีความจำาเป็น	เนื่องจากเดิม	BIC

	 	 	 	 กับลูกค้าทั่วไป	และพิจารณาถึง	 ถือหุ้นโดย	CK	จึงใช้ระบบปฏิบัติการ

	 	 	 	 ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ	 เดียวกันกับ	CK	อย่างไรก็ตาม	

	 	 	 	 	 ในอนาคตบริษัทมีแผนการพัฒนา

	 	 	 	 	 ระบบปฏิบัติการและลงทุนใน	Server	

	 	 	 	 	 สำาหรับบริษัทในเครือ	ดังนั้น	BIC	

	 	 	 	 	 จึงจำาเป็นต้องใช้	Server	ของ	CK	

     เป็นการชั่วคราว	นอกจากนั้นการชำาระ 

     ค่าเช่า	Server	เป็นรายเดือนจะช่วย

     แบ่งเบาภาระ	BIC	ในการซือ้	Server	เอง 

	 	 	 	 	 จึงเป็นความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 	 	 ดังกล่าว	และราคาค่าเช่ามีความ

	 	 	 	 	 เหมาะสมแล้ว

1 สัดส่วนการถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
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  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57

การจ้างรับเหมาก่อสร้าง

•	ต้นทุนโครงการระหว่าง	 1,052.17	 -	 บริษัทย่อย	(BIC)	ว่าจ้างให้	CK	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่

	 ก่อสร้าง	 	 	 ออกแบบดำาเนินงานด้านวิศวกรรม	 การว่าจ้าง	CK	เพื่อทำาหน้าที่ออกแบบ

•	เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	 46.11	 -	 ผลิต	จัดซื้อ	จัดหามาให้	ก่อสร้าง		 ดำาเนินงานด้านวิศวกรรมผลิต	จัดซื้อ

	 	 	 	 ติดตั้ง	และดำาเนินการทดสอบ		 จัดหามาให้	ก่อสร้าง	ติดตั้งและ

	 	 	 	 (Commission)	โครงการโรงไฟฟ้า	 ดำาเนินการทดสอบ	(Commission)	

   	 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	ระบบโคเจนเนอเรชั่น		ให้กับโรงไฟฟ้า	BIC-2	มีความสมเหตุ

	 	 	 	 ขนาด	117	MW	มูลค่าสัญญา		 สมผลและเป็นประโยชน์ต่อ	BIC

	 	 	 	 4,310.15	ล้านบาท	โดยที่ประชุม	 เนื่องจาก	CK	มีศักยภาพ	มีความรู้

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ได้มีมติอนุมัติ	 ความชำานาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

	 	 	 	 รายการดังกล่าวในการประชุมวิสามัญ	 ระบบโคเจนเนอเรชัน่	และมปีระสบการณ์

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่		 เปน็ทีน่า่พอใจ	ในการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้

	 	 	 	 28	ตุลาคม	2557โดยมีที่ปรึกษา	 BIC-1	นอกจากนัน้มลูคา่สญัญา	4,310.15

	 	 	 	 ทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่า	 ล้านบาท	ต่ำากว่าราคาที่ปรึกษาทาง

	 	 	 	 ราคาค่างานก่อสร้างมีความเหมาะสม	 ดา้นวศิวกรรมอิสระไดป้ระเมนิไว	้ดงัน้ัน	

	 	 	 	 	 ราคาดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

การจ้างตรวจสอบภายใน	

และบริหารงาน

•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 5.26	 1.20	 บริษัทจ้าง	CK	เพื่อตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่

•	เจ้าหนี้ค่าบริหาร	 0.54	 0.11	 ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	และ	 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 	 	 	 บริษัทย่อย	(BIC)	ได้ว่าจ้างบุคลากร	 เนื่องจาก	CK	มีบุคลากรและมีความ

    ของ	CK	เพื่อบริหารงานเกี่ยวกับธุรกิจ	 ชำานาญในด้านการบริหารจัดการ

	 	 	 	 โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น		 นอกจากนี้ราคาค่าจ้างตามสัญญา

   	 โดย	CK	มีประสบการณ์ในการทำางาน	 ดังกล่าวยังคำานวณมาจากจำานวน

	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเดิม	 บคุลากร	ลกัษณะงาน	และคา่ตอบแทน

	 	 	 	 ของโครงการต่างๆ	จึงเหมาะสมที่	 ของพนักงานดังกล่าว	ดังนั้น	ราคา

	 	 	 	 ว่าจ้างบุคลากรของ	CK	ในระหว่างที่	 ดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

	 	 	 	 บริษัท	และบริษัทย่อยอยู่ในระหว่าง

	 	 	 	 การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม	โดย

	 	 	 	 อัตราค่าจ้าง	ยังคำานวณมาจาก

	 	 	 	 จำานวนบุคลากร	ลักษณะงาน

	 	 	 	 ค่าตอบแทนของพนักงาน	จึงเป็น

	 	 	 	 ราคาที่สมเหตุสมผล
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  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57

การขายอุปกรณ์ตกแต่ง

และเครื่องใช้สำานักงาน

•	รายได้จากการขาย	 9.23	 -	 บริษัทได้ทำาการขายทรัพย์สินให้	CK	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่

	 ทรัพย์สิน	 	 	 จากการคืนพื้นที่ชั้น	24	CK	ประสงค์	 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 	 	 	 ที่จะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องใช้	 ในการกำาหนดราคาขายระหว่างกัน

	 	 	 	 สำานักงานของบริษัทที่ติดตั้งอยู่ชั้น	24		ซึ่งราคาอ้างอิงเป็นไปตามราคาตลาด

	 	 	 	 ของอาคารวิริยะถาวร	โดยพิจารณา	 และเป็นมูลค่ายุติธรรมสำาหรับ

	 	 	 	 กำาหนดราคาอ้างอิงตามราคาตลาด		 ทั้งสองฝ่าย

   	 ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมสำาหรับทั้งสองฝ่าย

การซื้อเงินลงทุน

•	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 4,344	 -	 บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท		 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่

	 	 	 	 ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	(XPCL)		 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 	 	 	 จาก	CK	ในสัดส่วนร้อยละ	30	ของ	 โดยการเขา้ซือ้หุน้	XPCL	จะทำาใหบ้รษิทั

    ทุนจดทะเบียน	จำานวน	805,830,000	หุ้น		สามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้มี

	 	 	 	 มูลค่า	4,344	ล้านบาท	โดยมูลค่า	 ความเหมาะสมและเปน็ไปตามนโยบาย

	 	 	 	 การซื้อขายนั้นผ่านการพิจารณาจาก	 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่จะเป็น

	 	 	 	 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	และผ่าน	 ผู้ลงทุนหลักในธุรกิจผลิตและจำาหน่าย

	 	 	 	 การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว	 ไฟฟา้ของกลุม่	บรษิทั	ช.การชา่ง	จำากดั

	 	 	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		 (มหาชน)	และจะเพิ่มมูลค่าของบริษัท

	 	 	 	 2558	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2558	 และความนา่สนใจทีน่กัลงทนุมตีอ่บรษิทั

	 	 	 	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ	 อันจะเป็นผลดีต่อการระดมทุนต่อไป

	 	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในอนาคต	และชว่ยสรา้งโอกาสในการ

	 	 	 	 	 เพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่

	 	 	 	 	 เหมาะสมต่อเนื่อง	และเพิ่มศักยภาพ

	 	 	 	 	 ในการดำาเนินธุรกิจในระยะยาวให้กับ

     บริษัท
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2.	 รายการระหว่างบริษัท	และบริษัทย่อย	กับบริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร์	จำากัด	(XPCL)

	 เดิม	 XPCL	 มีผู้ถือหุ้นใหญ่	 คือ	 CK	 โดยถือหุ้นร้อยละ	 30	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วของ	 XPCL												

และยังมีกรรมการร่วมกันจำานวน	4	 ราย	 ได้แก่	 (1)	ดร.	ทนง	พิทยะ	 (2)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	 (3)	นายธนวัฒน์													

ตรีวิศวเวทย์	และ	(4)	นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	

	 ทั้งนี้	บริษัทซื้อหุ้นของ	XPCL	ต่อจาก	CK	มีผลให้	XPCL	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท	ตั้งแต่วันที่	9	มิถุนายน	2558	

เป็นต้นมา	ดังนั้นรายการต่อไปนี้จะแสดงรายการที่เกิดขึ้น	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	-	9	มิถุนายน	2558	เท่านั้น

  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57	 	

การรับจ้างวิศวกรที่ปรึกษา

•	รายได้ค่าบริหารโครงการ	 20.97	 44.09	 บริษัทรับว่าจ้างจาก	XPCL	ภายใต้	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่

•	ลูกหนี้การค้า	(รายได้	 -	 4.24	 สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา	 รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

	 ค่าบริหารโครงการ)	 	 	 (Owner	Engineer	Agreement)		 เนือ่งจากบรษิทัมผีูบ้รหิารและพนกังาน

	 	 	 	 เพื่อทำาหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบ	 ซึ่งมีประสบการณ์จากการบริหารและ

	 	 	 	 คุณภาพงานก่อสร้างและงานทดสอบ	 ก่อสร้างโครงการไฟฟา้พลังน้ำาน้ำางึม	2

	 	 	 	 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล	ติดต่อ	 มาแลว้	จงึนำาความสามารถของบคุลากร

	 	 	 	 ประสานงานกับ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 ดังกล่าวมาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆ	แก่

	 	 	 	 แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	และ	 บริษัท	และราคาค่าตอบแทนดังกล่าว

	 	 	 	 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(EDL)	เพื่อ	 เป็นราคาที่สมเหตุสมผล	เนื่องจาก

	 	 	 	 ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม	 ระยะเวลาในการดำาเนนิการ	และขอบเขต

	 	 	 	 ข้อกำาหนดและมาตรฐานภายใต้	 ของงาน	และคา่ตอบแทนของพนักงาน

	 	 	 	 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	โดยที่ประชุม	 ดังกล่าว

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว	

	 	 	 	 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	

	 	 	 	 ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	

	 	 	 	 2557	โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

	 	 	 	 ให้ความเห็นว่าราคามีความเหมาะสม

การรับจ้างบริหารงาน

•	รายได้ค่าบริหารโครงการ		 4.24	 8.80	 บริษัทได้รับการว่าจ้างจาก	XPCL	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่

•	ลูกหนี้การค้า	(รายได้	 -	 0.86	 บริหารงานด้านสำานักกรรมการผู้จัดการ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 ค่าบริหารโครงการ)	 	 	 บัญชี	การเงิน	และวิศวกรรม		 เนื่องจากบริษัทได้มีผู้บริหารและ

	 	 	 	 เนื่องจากบริษัท	มีผู้ที่มีประสบการณ์	 พนักงาน	ซึ่งมีประสบการณ์จาก

	 	 	 	 ในการทำางานด้านดังกล่าว	อีกทั้งมี	 การบริหารและการก่อสร้างโครงสร้าง

	 	 	 	 ความเข้าใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้า	ดังนั้น	

	 	 	 	 จึงเข้าทำาสัญญาจ้างบริหารกับบริษัท	

	 	 	 	 สำาหรับบุคลากร	4	รายโดย	XPCL	

	 	 	 	 จะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนโดย

	 	 	 	 กำาหนดค่าจ้างจากต้นทุนของผู้บริหาร

	 	 	 	 ที่ปฏิบัติงาน
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  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57

สัญญาจ้างบริหารโครงการ

ไซยะบุรีระหว่าง	SEAN	

กับ	XPCL	

•	รายได้ค่าบริหารโครงการ		 -	 3.96	 SEAN	ได้รับการว่าจ้างจาก	XPCL	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่

•	ลูกหนี้การค้า	(รายได้	 -	 -	 ภายใต้สัญญาว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา	 รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

	 ค่าบริหารโครงการ)	 	 	 บริษัท	(Owner	Engineer		 เนื่องจาก	SEAN	เป็นผู้มีประสบการณ์

	 	 	 	 Agreement)	เพื่อทำาหน้าที่ควบคุม	 จากการบรหิารและจัดการในการกอ่สรา้ง

	 	 	 	 และตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง		 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	2

	 	 	 	 และงานทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	 มาแล้ว	จึงมีศักยภาพที่จะนำา

    เครื่องกล	ติดต่อประสานงานกับ	กฟผ.	 ความสามารถของบุคลากรดังกล่าว

	 	 	 	 และ	EDL	เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง	 มาก่อให้เกิดรายได้อื่นๆ	แก่	SEAN

	 	 	 	 ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดและมาตรฐาน	 นอกจากนี้ราคาค่าตอบแทนดังกล่าว

	 	 	 	 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ซึ่งมี	 ก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล	เนื่องจาก

	 	 	 	 ระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่		 เปน็ราคาทีค่ำานวณจากจำานวนพนกังาน

	 	 	 	 1	มกราคม	2555	จนสิ้นสุดลง	 ระยะเวลาในการดำาเนินการและ

	 	 	 	 หลังจากวันเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 ขอบเขตของงาน	และคา่ตอบแทนของ

	 	 	 	 เป็นเวลา	1	ปี	และสัญญาดังกล่าว	 พนักงานดังกล่าว

	 	 	 	 ได้ถูกยกเลิกในปี	2557
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3.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	(RATCH)

	 RATCH	ถือหุ้นร้อยละ	33.33	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วใน	SEAN	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	

  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57 

การจ้างบริหารงาน

•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 2.65	 2.47	 บริษัทย่อย	(SEAN)	ได้ทำาสัญญา	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่

•	เจ้าหนี้	 0.24	 0.22	 ระหว่างผู้ถือหุ้นของ	SEAN	ได้กำาหนด	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 	 	 	 เงื่อนไขว่า	RATCH	จะส่งบุคลากร	 เนื่องจาก	RATCH	มีบุคลากรที่มี

	 	 	 	 ร่วมปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรม	 ความชำานาญในดา้นการบรหิารจดัการ

	 	 	 	 และการเงินของ	SEAN	สำาหรับ โครงการไฟฟ้า	นอกจากน้ี	ราคาคา่จ้าง

	 	 	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	2		 ตามสัญญาดังกล่าวยังคำานวณมาจาก

	 	 	 	 เนื่องจาก	RATCH	เป็นผู้มี	 จำานวนบุคลากร	ลักษณะงาน	และ

	 	 	 	 ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ	 ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว

	 	 	 	 ในการบริหารจัดการโครงการ	 ดังนั้น	ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคา

	 	 	 	 ไฟฟ้าพลังน้ำา	 ที่สมเหตุสมผล

การจ้างที่ปรึกษา

งานปฏิบัติการเดินเครื่อง

และบำารุงรักษาโครงการ

ไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	2

•	ค่าบริการปรึกษางาน	 25.00	 25.00	 บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	จำากัด	(NN2)		คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่

	 ปฏิบัติการเดินเครื่อง	 	 	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	SEAN	ได้ทำา	 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 และบำารุงรักษา	 	 	 สัญญาบริการปรึกษางานเดินเครื่อง	 เนื่องจาก	RATCH	เป็นบริษัทที่มี

•	เจ้าหนี้	 -	 -	 และบำารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา ประสบการณ์ในการดำาเนินงาน

	 	 	 	 น้ำางึม	2	กับ	RATCH	โดยกำาหนดให้		โครงการไฟฟ้า	นอกจากน้ี	การกำาหนด

	 	 	 	 RATCH	เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ	 ค่าตอบแทนของสัญญาดังกล่าว

	 	 	 	 พัฒนาโครงการ	งานเกี่ยวกับเอกสาร	 ได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจาก

	 	 	 	 ของสัญญาแนะนำาด้านเทคนิคและ	 ผู้บรหิารของ	SEAN	และไดม้มีติอนุมตัิ

	 	 	 	 การก่อสร้าง	การจัดซื้ออะไหล่และ	 โดยคณะกรรมการและ/หรอื	ทีป่ระชมุ

	 	 	 	 อุปกรณ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ		 ผู้ถือหุ้นของ	SEAN	แล้ว	ดังนั้น

	 	 	 	 สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ	สัญญาซื้อขาย	 คณะกรรมการตรวจสอบจงึมคีวามเหน็

	 	 	 	 ไฟฟ้าหมดอายุ	หรือ	Equity	IRR		 วา่การพจิารณาคา่ตอบแทนตามสญัญา

	 	 	 	 ของ	SEAN	และ/หรือ	NN2	มีค่า	 ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่

	 	 	 	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	14	ต่อปี	แล้วแต่	 ควรจะเป็น	ณ	ขณะที่มีการอนุมัติ

	 	 	 	 เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน	การกำาหนด	 รายการและการกำาหนดราคาดังกล่าว

	 	 	 	 ค่าตอบแทนของทั้งสองสัญญาดังกล่าว	 เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 	 	 	 ได้ผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจาก

	 	 	 	 ผู้บริหาร	เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 ทุกฝ่าย	และมีความเหมาะสมเนื่องจาก	

	 	 	 	 RATCH	เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

	 	 	 	 ในการดำาเนินงานโครงการไฟฟ้า
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4.	 รายการระหว่าง	บริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ราช-ลาว	เซอร์วิส	จำากัด	(RATCH	Lao)

	 RATCH	ถือหุ้นใน	Ratch	Lao	ร้อยละ	100	โดย	RATCH	Lao	จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของ	สปป.ลาว	

และประกอบธุรกิจดำาเนินงานเดินเครื่องและบำารุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	 2	 และเกี่ยวข้องกับบริษัท	 เน่ืองจาก										

เป็นบริษัทย่อยของ	RATCH	ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	SEAN	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57 

การให้บริการเดินเครื่อง

และซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้า

ระยะยาว	(Operation	&	

Maintenance)

•	ค่าบริการภายใต้สัญญา	 264.14	 125.66	 บริษัทย่อย	(SEAN	และ	NN2)	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

	 เดินเครื่องและซ่อมบำารุง	 	 	 ได้ว่าจ้าง	RATCH	Lao	ในการ	 ตรงตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ

	 โรงไฟฟ้า	 	 	 เดินเครื่องและซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้า	 NN2	ซึง่มมีตใิห้ยกเลกิสญัญาเดนิเครือ่ง

•	ค่าจ้างงานซ่อมบำารุงอื่น	 5.09	 0.70	 ครอบคลุมถึงการเดินเครื่องเพื่อผลิต	 และซอ่มบำารงุโรงไฟฟา้ระยะยาว	ระหวา่ง

•	เจ้าหนี้การค้า	 173.72	 27.47	 กระแสไฟฟ้า	งานบำารุงรักษา	 NN2	กับ	RATCH	Lao	โดยมีการ

•	เจ้าหนี้อื่น		 1.33	 0.89	 เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	กังหันน้ำา	ระบบ	 จ่ายค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญา

	 	 	 	 ควบคุมและอุปกรณ์	รวมถึงตัวเขื่อน		 ระหว่างกัน	ซึ่งรายการดังกล่าวนี้

	 	 	 	 อาคารโรงไฟฟ้า	อาคารและโครงสร้าง	 มีความสมเหตุสมผลแล้ว

	 	 	 	 ทางชลศาสตร์	รวมถึงระบบ

	 	 	 	 สาธารณูปโภคต่างๆ	และพื้นที่

	 	 	 	 โดยรอบโครงการ	และงานอื่นๆ	

	 	 	 	 สัญญาสิ้นสุดอายุสัมปทาน	

	 	 	 	 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ	

	 	 	 	 NN2	ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	

	 	 	 	 21	ตุลาคม	2558	มีมติให้ยกเลิก

	 	 	 	 สัญญาเดินเครื่องและซ่อมบำารุง

	 	 	 	 โรงไฟฟ้าระยะยาว	และ	สัญญา

	 	 	 	 ซ่อมบำารุงรักษาใหญ่	ระหว่าง	NN2	

	 	 	 	 กับ	RATCH	Lao	โดย	NN2	มีภาระ

	 	 	 	 ที่จะต้องจ่ายชำาระค่าชดเชยจากการ

	 	 	 	 ยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน

	 	 	 	 ประมาณ	135	ล้านบาท
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  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57 

การให้บริการ

ซ่อมบำารุงรักษาใหญ่	

(Major	Maintenance)

•	ค่าบริการภายใต้สัญญา	 65.56	 63.65	 บริษัทย่อย	(SEAN	และ	NN2)		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

	 ซ่อมบำารุงรักษาใหญ่	 	 	 ได้ว่าจ้าง	RATCH	Lao	เพื่อเป็น	 ตรงตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ

•	เจ้าหนี้		 10.93	 10.63	 ผู้ให้บริการงานซ่อมบำารุงรักษาใหญ่	 NN2	ซึ่งมีมติให้ยกเลิกสัญญา

	 	 	 	 ให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	2		 ซ่อมบำารุงรักษาใหญ่	ระหว่าง	NN2

	 	 	 	 โดยสัญญาดังกล่าวมีขอบเขตการ	 กับ	RATCH	Lao	โดยมีการจ่าย

	 	 	 	 ให้บริการครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ		 ค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญา

	 	 	 	 แบ่งเป็น	3	ด้าน	คือ	 ระหว่างกัน	ซึ่งรายการดังกล่าวนี้

	 	 	 	 1)	งานบำารุงรักษาเชิงป้องกัน		 มีความสมเหตุสมผลแล้ว

	 	 	 	 2)	การบำารุงรักษาเพื่อแก้ไข	

	 	 	 	 3)	งานบำารุงรักษาชนิดที่มีการ

	 	 	 	 	 วางแผนล่วงหน้า	และกรณีฉุกเฉิน

	 	 	 	 	 ที่อาจจะเกิดขึ้น

	 	 	 	 โดยสัญญาดังกล่าวได้ลงนามในวันที่	

   	 3	กันยายน	2554	ระยะเวลาของสัญญา

    รวม	7	ปี	นับจากวันที่ลงนามในสัญญา	

    และสามารถขยายระยะเวลาของสัญญา

	 	 	 	 ออกไปได้อีกขึ้นอยู่กับการตกลงกัน	

	 	 	 	 เนื่องจากสัญญาทั้ง	2	สัญญา	การให้

	 	 	 	 บริการมีลักษณะเฉพาะ	จึงไม่สามารถ

	 	 	 	 เปรียบเทียบค่าตอบแทนตามสัญญา

	 	 	 	 จากการใช้ข้อมูลสาธารณะได้	

	 	 	 	 อย่างไรก็ตามการกำาหนดราคาได้ผ่าน

	 	 	 	 การเจรจาต่อรองแล้วจากผู้บริหาร

	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องแล้ว	นอกจากนี้ยังเป็นที่

	 	 	 	 ยอมรับของ	EDL-Gen	ซึ่งเป็นตัวแทน

	 	 	 	 ของรัฐบาล	สปป.ลาว	เป็นผู้มี

	 	 	 	 ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

	 	 	 	 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาและยังถือหุ้น	

	 	 	 	 25%	ในบริษัทย่อย	(“SEAN”)	ของ

	 	 	 	 บริษัทด้วย

    ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ	NN2	

	 	 	 	 ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	

	 	 	 	 2558	มีมติให้ยกเลิกสัญญาเดินเครื่อง

	 	 	 	 และซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้าระยะยาว	และ

	 	 	 	 สัญญาซ่อมบำารุงรักษาใหญ่	ระหว่าง	

	 	 	 	 NN2	กับ	RATCH	Lao	โดย	NN2	

	 	 	 	 มีภาระที่จะต้องจ่ายชำาระค่าชดเชย	

	 	 	 	 ตามที่กล่าวข้างต้น
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5.	 รายการระหว่าง	บริษัทย่อยกับ	รัฐบาลแห่งสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(	GOL)

	 GOL	เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(Electricite	du	Laos	:	EDL)	ซึ่งมี	EDL-Gen	เป็นบริษัทย่อยโดย	EDL	
ถือหุ้นใน	EDL-Gen	ร้อยละ	75	และ	EDL-Gen	ถือหุ้นร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วใน	NN2	ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ	SEAN	และ	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

  ขนาดของรายการ	  
  (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น
 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	

และความสมเหตุสมผลของรายการ
	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57
การจ่ายค่าตอบแทน
สัมปทาน	(Royalty	Fee)	
•	ค่าตอบแทนสัมปทาน	 132.59	 135.42	 บริษัทย่อย	(SEAN	และ	NN2)	ต้องจ่าย	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่

•	เจ้าหนี้การค้า	 72.08	 79.45	 ค่าตอบแทนสัมปทานตามอัตราที่	 การเข้าทำาสัญญาสัมปทานดังกล่าว

    กำาหนดให้แก่	GOL	ภายใต้ตามสัญญา	 มีความเหมาะสม	เนื่องจากการเข้าทำา

	 	 	 	 สัมปทาน	ซึ่งการเข้าทำาสัมปทาน	 สัญญาดังกล่าวเป็นการเข้าทำาสัญญา

	 	 	 	 ดังกล่าวมีความเหมาะสม	เนื่องจาก	 กับภาครัฐของ	สปป.ลาว	ซึ่งมี

	 	 	 	 เป็นการทำาสัญญากับภาครัฐของ	 ระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำาหนดราคา

	 	 	 	 สปป.ลาว	ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติ	 ที่ชัดเจน

	 	 	 	 ในการกำาหนดราคาที่ชัดเจน

 
6.	 รายการระหว่าง	บริษัทย่อยกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(EDL)

	 EDL	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	EDL-Gen	โดยถือหุ้นร้อยละ	75	ใน	EDL-Gen	และ	EDL-Gen	ถือหุ้นร้อยละ	25	ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วใน	NN2	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	SEAN	และ	SEAN	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

  ขนาดของรายการ	  
  (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น
 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	

และความสมเหตุสมผลของรายการ
	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57 
การบริการด้านปฏิบัติการ
บำารุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย
นาบงและระบบส่งไฟฟ้า	
•	ค่าบริการภายใต้สัญญา	 19.45	 18.22	 บริษัทย่อย	(SEAN	และ	NN2)		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

	 ดำาเนินการให้บริการ	 	 	 ว่าจ้าง	EDL	ในการให้บริการงาน	 ว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวมี

	 ด้านปฏิบัติการและบำารุง	 	 	 ด้านปฏิบัติการและบำารุงรักษาสถาน	ี ความเหมาะสม	เนื่องจาก	EDL	เป็น

	 รักษาสถานีไฟฟ้าย่อย	 	 	 ไฟฟ้าย่อยนาบงและระบบส่งไฟฟ้า	 ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ

	 นาบงและระบบสายส่ง	 	 	 จากโครงการไปยังจุดส่งมอบไฟฟ้า	 สายส่งไฟฟ้าของ	สปป.ลาว	อีกทั้ง

	 ไฟฟ้า	 	 	 ได้แก่	สายส่งไฟฟ้า	230	กิโลโวลต์	 การเข้าทำาสัญญาดังกล่าวยังเข้าข่าย

•	เจ้าหนี้การค้า	 1.70	 1.54	 จากโครงการถึงสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง	 เป็นการเข้าทำาสัญญากับหน่วยงาน

	 	 	 	 และสายส่งไฟฟ้า	500	กิโลโวลต์	 ภาครัฐของ	สปป.ลาว	ซึ่งมีระเบียบ

	 	 	 	 จากสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงมายัง	 วิธีปฏิบัติในการกำาหนดราคาที่ชัดเจน

	 	 	 	 จุดขายไฟฟ้ากึ่งกลางแม่น้ำาโขง	

	 	 	 	 โดย	EDL	เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

	 	 	 	 ระบบสายส่งไฟฟ้าของ	สปป.ลาว	

	 	 	 	 อีกทั้งการเข้าทำาสัญญาดังกล่าวกับ

	 	 	 	 หน่วยงานภาครัฐของ	สปป.ลาว	

	 	 	 	 ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการกำาหนด

	 	 	 	 ราคาที่ชัดเจน



141บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57

การส่งพนักงานจาก	EDL	

ปฏิบัติงานให้แก่	NN2	

•	ค่าใช้จ่ายการบริหาร	 -	 0.80	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ		 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่

    NN2	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2553		รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 	 	 	 มีมติแต่งตั้งพนักงานจาก	EDL		 เนื่องจาก	EDL	มีบุคคลากรมีความ

	 	 	 	 ซึ่งถูกส่งมาปฏิบัติงานให้แก่	NN2		 ชำานาญในด้านการบริหารจัดการ

	 	 	 	 จำานวน	1	ราย	โดยเข้ามาดำารง โครงการไฟฟ้าและสายสง่ใน	สปป.	ลาว

	 	 	 	 ตำาแหน่ง	Assistant	Managing		 นอกจากนี้	ราคาค่าจ้างตามสัญญา

	 	 	 	 Director	ภายใต้ฝ่ายบำารุงรักษา		 ดังกล่าวยังคำานวณมาจากจำานวน

    ทำาหน้าที่ดูแลงานด้านสถานีไฟฟ้านางบง บุคคลากร	ลกัษณะงาน	และคา่ตอบแทน

	 	 	 	 และระบสายส่งของโครงการไฟฟ้า	 ของพนักงานดังกล่าว	ดังนั้น	ราคา

	 	 	 	 พลังน้ำาน้ำางึม	2	โดยให้มีผลตั้งแต่	 ดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

	 	 	 	 วันที่	1	ธันวาคม	2553	โดย	NN2	

	 	 	 	 จะจ่ายค่าบริการประจำาเดือนให้กับ	

	 	 	 	 EDL	ตามจำานวนที่ได้ตกลงกัน	

	 	 	 	 ต่อมาเมื่อวันที่	4	มกราคม	2554	

	 	 	 	 EDL	ได้มีหนังสือแจ้งค่าบริการในการ

    ส่งพนักงานมาทำางานที่	NN2	ในอัตรา

	 	 	 	 เดือนละ	3,500	ดอลลาร์สหรัฐฯ	

	 	 	 	 โดยให้มีตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2553	

    และจ่ายเข้าบัญชีของ	EDL	นอกจากนี้	

	 	 	 	 NN2	ต้องจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวก

	 	 	 	 ตามกฎระเบียบของ	NN2	ให้กับ

	 	 	 	 พนักงานของ	EDL	
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7.	 รายการระหว่างบริษัท	และบริษัทย่อย	กับบริษัท	ที่ดินบางปะอิน	จำากัด	(BLDC)	

	 BLDC	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	เนื่องจากมีกรรมการร่วมกัน	2	ราย	ได้แก่	(1)	นายปลิว	ตรีวิศวเวทย์	และ	

(2)	ดร.	สุภามาส	ตรีวิศวเวทย์

  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57

การเช่าพื้นที่ใน

นิคมอุตสาหกรรมเพื่อ

วางท่อก๊าซ	วางท่อไอน้ำา	

และปักเสาไฟฟ้า

•	จ่ายค่าเช่าพื้นที่	 8.17	 0.91	 บริษัทย่อย	(BIC)	ได้เช่าที่ดินจาก	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

•	เจ้าหนี้	 0.69	 -	 BLDC	เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ		 ว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวมีความ

	 	 	 	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง		 สมเหตุสมผล	เนื่องจากการเข้าทำา

	 	 	 	 ขยาย	ใช้งาน	การบริการรักษาและ	 รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติ

	 	 	 	 ซ่อมบำารุงระบบท่อ	(แนวท่อ	 ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัของ	BIC	ตลอดจน

	 	 	 	 ก๊าซธรรมชาติ)	และใช้ปักเสาไฟฟ้า		 เสาไฟฟ้าและแนวท่อไอน้ำา	เพื่อขาย

	 	 	 	 115	kV,	22	kV	และวางท่อไอน้ำา		 ไฟฟ้าและไอน้ำาให้แก่ลูกค้าในนิคม

	 	 	 	 เพื่อดำาเนินการผลิตไฟฟ้า	การทำา	 อุตสาหกรรมบางปะอินและเป็นราคาท่ี

	 	 	 	 รายการดังกล่าว	เพื่อให้ได้มาซึ่ง	 เหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราที่	BLDC

	 	 	 	 ก๊าซธรรมชาติ	ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก	 เรยีกเกบ็จากผูเ้ชา่พืน้ทีเ่พือ่ใชป้ระโยชน์

	 	 	 	 ของ	BIC	ตลอดจนเสาไฟฟ้าและ	 ในลักษณะเดียวกัน

   	 แนวท่อไอน้ำา	เพื่อขายไฟฟ้า	และไอน้ำา	

	 	 	 	 ให้ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	

	 	 	 	 และเป็นราคาที่เหมาะสม	เนื่องจาก

	 	 	 	 เป็นราคา	BLDC	เรียกเก็บจากผู้เช่า

    พื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน

การเช่าพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็น

พื้นที่สำานักงานและ

บ้านพักพนักงาน

•	ค่าเช่าที่ดิน	 8.16	 -	 วัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกสร้าง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

•	เจ้าหนี้การค้า	 0.69	 -	 เป็นสำานักงานโครงการ	ก่อสร้าง	 ว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวมีความ

	 	 	 	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน	 สมเหตุสมผล	และราคาค่าเช่าเป็น

	 	 	 	 และเป็นบ้านพักพนักงานชั่วคราว		 ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตรา

	 	 	 	 เท่านั้น	ระยะเวลา	32	เดือน	ตั้งแต่	 ปกติที่	BLDC	เรียกเก็บจากผู้เช่าพื้นที่

	 	 	 	 วันที่	1	มกราคม	2558	ถึง		 รายอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะ

	 	 	 	 31	สิงหาคม	2560	ในอัตรา		 เดียวกัน

	 	 	 	 680,000	บาทต่อเดือน
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  ขนาดของรายการ	  

  (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น

 รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด

	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57

การจ้างบริหารระหว่าง	

BIC	กับ	BLDC

•	ค่าใช้จ่ายบริหาร	 1.77	 1.68	 บริษัทย่อย	(BIC)	ว่าจ้าง	BLDC	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่

•	เจ้าหนี้ค่าบริการ	 0.33	 0.30	 เป็นผู้จัดหาบุคลากรเข้าดำาเนินการ	 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 	 	 	 บริหารงานใน	BIC	1	ราย	สำาหรับ	 เน่ืองจาก	BLDC	มบุีคลากรและมีความ

	 	 	 	 การบริหารโครงการไฟฟ้าระบบ	 ชำานาญในดา้นการบรหิารจดัการ	และ

	 	 	 	 โคเจนเนอเรชั่น	โดยอัตราค่าตอบแทน	 มคีณุสมบตัติรงตามวตัถปุระสงคใ์นการ

	 	 	 	 ดังกล่าวคำานวณมาจากบุคลากรและ	 ดำาเนินธุรกิจของ	BIC	ได้	นอกจากนี้

	 	 	 	 ลักษณะงาน	 ราคาค่าตอบแทนสำาหรับบริการตาม

	 	 	 	 	 สญัญาดงักลา่วยังคำานวณมาจากจำานวน

	 	 	 	 	 บุคลากร	ลักษณะงาน	ดังนั้น	ราคา

	 	 	 	 	 ดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

	 	 	 	 	 ในการเข้าทำารายการดังกล่าวมีการ

	 	 	 	 	 เจรจาตอ่รองเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้

	 	 	 	 	 ท่ัวไป	และไมม่กีารถา่ยเทผลประโยชน์

	 	 	 	 	 ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมี

	 	 	 	 	 ความขัดแย้ง

สัญญาจ้างบริหารงาน

ระหว่าง	CKP	และ	BLDC	

•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 -	 1.44	 CKP	เข้าทำาสัญญาจ้างบริหารงาน	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่

•	เจ้าหนี้ค่าบริหาร	 -	 0.13	 เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ	SSP		 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

	 	 	 	 ระบบ	Cogeneration	โดยให้เป็น	 เนื่องจาก	BLDC	มีบุคลากรที่มีความ

    ผู้รับผิดชอบในการติดต่อ	ประสานงาน		ชำานาญในดา้นการบรหิารจัดการ	และ

	 	 	 	 และดำาเนินการตามที่ได้รับแจ้งจาก	 มคีณุสมบัตติรงตามวตัถปุระสงคใ์นการ

	 	 	 	 หน่วยงานราชการและเอกชนทั้งใน	 ดำาเนินธุรกิจ	นอกจากนี้	ราคาค่าจ้าง

	 	 	 	 ภูมิภาคและส่วนกลาง	เพื่อให้การ	 ตามสัญญาดังกล่าวยังคำานวณมาจาก

	 	 	 	 ดำาเนินโครงการเป็นไปโดยถูกต้องตาม	 จำานวนบุคคลากร	ลักษณะงานและ

    กฎหมายและระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ค่าตอบแทนของพนักงานดังกล่าว

	 	 	 	 ตลอดจนรวมถึงการจัดทำาเอกสารเพื่อ	 ดังนั้น	ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่

	 	 	 	 ยื่นคำาร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้า	 สมเหตุสมผล

	 	 	 	 ยื่นต่อ	กฟผ.	ให้เป็นไปตามระเบียบ

    การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

	 	 	 	 ของ	กฟผ.	ระยะเวลาการจ้างตาม

	 	 	 	 สัญญา	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่	

	 	 	 	 1	มกราคม	2557	ถึง	31	ธันวาคม	

	 	 	 	 2557	โดยตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทน

	 	 	 	 ระหว่างกัน	เป็นจำานวนเงิน	120,000	

	 	 	 	 บาทต่อเดือน
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8.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับบริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)	(GPSC)

	 บริษัท	 โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จำากัด	 (มหาชน)	 (GPSC)	 ได้รับโอนหุ้น	 BIC	 ในสัดส่วนร้อยละ	 25	 ของ												
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วใน	BIC	จาก	ปตท.	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2556	ซึ่งมีผลทำาให้	GPSC	เป็นผู้ถือหุ้น								
รายใหญ่ของ	BIC	และ	GPSC	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	ปตท.	ถือหุ้นร้อยละ	22.58	ของทุนจดทะเบียน	และ
เรียกชำาระแล้วใน	GPSC

  ขนาดของรายการ	  
  (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ	/	ความจำาเป็น รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57

การซื้อก๊าซธรรมชาติกับ	ปตท.
•	ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติ	 1,826.97	 1,979.14	 บริษัทย่อย	(BIC)	ทำาสัญญาซื้อ	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่
•	เจ้าหนี้การค้า	 147.81	 173.64	 ก๊าซธรรมชาติกับ	ปตท.	โดยสัญญา	 เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็น
	 	 	 	 ดังกล่าวเป็นรูปแบบสัญญาตามปกติ	 การซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อการ
	 	 	 	 สำาหรับขายก๊าซธรรมชาติแก่โครงการ		ดำาเนินธุรกิจตามปกติและเป็นราคาที่
	 	 	 	 SPP	โดยมีอายุสัญญา	25	ปีจากวันที่	 เหมาะสมและสมเหตุสมผลเนื่องจาก
   	 เริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า	มีจำานวนซื้อต่อวัน เป็นไปตามแบบสัญญาซื้อขาย
	 	 	 	 เท่ากับ	18.83	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 ก๊าซธรรมชาติสำาหรับโครงการ	SPP
    และใช้ก๊าซได้สูงสุดไม่เกินวันละ	21.55	 ที่	ปตท.	ใช้สำาหรับลูกค้า	SPP
	 	 	 	 ล้านลูกบาศก์ฟุต	นอกจากนี้	สัญญา	 รายอื่นๆ	ทั่วไปและมีอัตราค่าก๊าซ
	 	 	 	 ระบุให้ซื้อก๊าซจาก	ปตท.	ไม่ต่ำากว่า	 ที่มีสูตรคำานวณค่าก๊าซอย่างชัดเจน
	 	 	 	 ร้อยละ	85	ของปริมาณรวมทั้งปี	
	 	 	 	 คำานวณจากสูตรที่ระบุในสัญญาจึงเป็น
	 	 	 	 สัญญามาตรฐานสำาหรับโรงไฟฟ้า
	 	 	 	 ลักษณะเดียวกัน	โดยราคาก๊าซจะเป็น
	 	 	 	 ราคาเนื้อก๊าซและอัตราค่าผ่านท่อ
	 	 	 	 ตามสูตรที่ระบุในสัญญา

9.	 รายการระหว่างบริษัทย่อย	กับ	บริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	(	TTW)	

	 TTW	 เป็นหน่ึงในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	 25.311	 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	
และมีกรรมการร่วมกันจำานวน	 5	 ราย	 ได้แก่	 (1)	 ดร.	 ทนง	พิทยะ	 (2)	 นายปลิว	 ตรีวิศวเวทย์	 (3)	 นายเตชะพิทย์													
แสงสิงแก้ว	(4)	นายณรงค์	แสงสุริยะ	และ	(5)	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์

  ขนาดของรายการ	  
  (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ	/ความจำาเป็น รายการ	 รอบบัญชี	 รอบบัญชี	
และความสมเหตุสมผลของรายการ

	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 สิ้นสุด	 สิ้นสุด
	 	 31	ธ.ค.	58	31	ธ.ค.	57

การซื้อขายน้ำาประปา
•	ค่าน้ำาประปา	 25.14	 25.05	 บริษัทย่อย	(BIC)	ได้ทำาสัญญาซื้อขาย	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่
•	ค่าบำาบัดน้ำาเสีย	 1.56	 1.56	 น้ำาประปากับ	TTW	โดยมีอัตราค่า	 เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็น
•	เจ้าหนี้การค้า	 5.48	 4.86	 น้ำาประปา	22.50	บาทต่อลูกบาศก์เมตร	 การซื้อขายน้ำาดิบเพื่อการดำาเนินธุรกิจ
	 	 	 	 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	และในช่วง	 ตามปกตแิละเปน็ราคาทีเ่หมาะสมและ
	 	 	 	 ระยะเวลาระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นไปตาม
	 	 	 	 จะชำาระค่าบำาบัดน้ำาเสียในปริมาณ		 แบบสัญญา
	 	 	 	 80%	ของปริมาณการใช้น้ำาประปา
	 	 	 	 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เปิดดำาเนินการ
	 	 	 	 ชำาระค่าบำาบัดน้ำาเสียในปริมาณ	20%	
	 	 	 	 ของปริมาณการใช้น้ำาประปา	รายการ
	 	 	 	 ดังกล่าวเป็นการซื้อขายน้ำาประปา
	 	 	 	 เพื่อการดำาเนินธุรกิจตามปกติ	และ
	 	 	 	 เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา

1 สัดส่วนการถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

145บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบาย               

ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มด้วยความ “มุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกิจ

เพื่อสร้างผลตอบแทนทีดี่และเปน็ธรรมควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างคณุภาพชวีติ

ที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ การดูแลชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อมหมายรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ชุมชน สังคมและ      

สิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทดำาเนินการ โดยมีกลยุทธ์หลัก    

ด้านความรบัผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อการพฒันาธรุกิจใหยั้ง่ยนื อนัประกอบไปด้วย

• ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

• พัฒนาธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมและ

ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุดังนี้

 การจัดการทรัพยากรภายในโครงการโรงไฟฟ้า

 บริษัทตระหนักว่าการผลิตไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน       

ใกล้เคียง จึงได้นำ�ระบบก�รจัดก�รต�มม�ตรฐ�นส�กล (ISO 9001:2008 /               

ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) เข้�ม�ใช้ในระบบก�รผลิต พร้อมทั้ง 

เลอืกใชเ้ทคโนโลยีท่ีมปีระสทิธภิ�พสงูและเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม เพ่ือให้คว�มม่ันใจ

กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภ�คส่วนได้ว่�โครงก�รโรงไฟฟ้�มีคว�มปลอดภัยในก�ร

ทำ�ง�นและพร้อมดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมโดยรอบให้มีคุณภ�พที่ดี
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 การจัดการทรัพยากรภายในสำานักงาน

 เพ่ือให้ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติเป็นไปอย่�งคุ้มค่� บริษัทจึงมุ่งเน้นก�รสร้�งจิตสำ�นึกของพนักง�นให้ตระหนักถึง             

ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ เช่น ก�รใช้กระด�ษ 2 หน้� ก�รปริ้นเอกส�รเท่�ที่จำ�เป็น ร่วมกันประหยัดน้ำ�และ

ไฟฟ้�โดยปิดไฟเมื่อไม่ใช้ง�น รวมถึงก�รสร้�งบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยอนุรักษ์พลังง�น

 การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมุ่งเน้นให้คว�มสำ�คัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโครงก�รอย่�งย่ังยืน ด้วยก�รสนับสนุน            

ชุมชนรอบๆ โครงก�รให้มีส่วนร่วมในก�รประเมินคว�มต้องก�รของชุมชน เพ่ือสร้�งสังคมบนฐ�นผลประโยชน์ร่วมกัน                 

ในฐ�นะสม�ชิกของชุมชนและสังคมเดียวกัน 

 ท้ังน้ีบริษัทยังได้ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกิจก�รต�มแนวท�งตล�ดหลักทรัพย์          

แห่งประเทศไทย 8 ข้อ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บรษิทัดำ�เนินธรุกิจดว้ยก�รคำ�นงึถงึผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้กับผู้มีสว่นเก่ียวขอ้งหลกัทุกภ�คสว่น เชน่ พันธมิตร บุคล�กร 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงก�รโรงไฟฟ้�ที่บริษัทเข้�ลงทุน รวมถึงได้คำ�นึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ ที่มิได้

เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักกับท�งบริษัท โดยวิเคร�ะห์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ�กกลุ่มท่ีมีคว�มสัมพันธ์กับบริษัทและอ�จมีผลต่อ          

ก�รปฏิบัติก�รให้บรรลุผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย

 พันธมิตร หม�ยถึง นักลงทุน คู่ค้� เจ้�หน้ี บริษัทมุ่งมั่นสร้�งผลตอบแทนท่ีดีและเป็นธรรมโดยดำ�เนินธุรกิจ                      

เพ่ือก�รเติบโตอย่�งย่ังยืนและเพ่ือสร้�งมูลค่�ในระยะย�วพร้อมกับให้ผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง บริษัทได้กำ�หนดเรื่อง                

ผลตอบแทนอย่�งชัดเจน และสื่อส�รให้พันธมิตรได้รับทร�บก่อนที่บริษัทจะได้กระทำ�ก�รในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมถึงมุ่งมั่น

ในหลักบรรษัทภิบ�ลท่ีดีโดยดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้หลักกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ยึดจรรย�บรรณธุรกิจ ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�ม 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเหม�ะสม พร้อมทั้งให้โอก�สพันธมิตรมีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็น 

อย่�งเหม�ะสม ท้ังน้ีคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รติดต�มและประเมินผลบรรษัทภิบ�ลเป็นประจำ� พร้อมท้ัง            

ปรับปรุง แก้ไขให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ก�รเลือกคู่ค้�ก็เป็นสิ่งสำ�คัญ โดยบริษัทมีนโยบ�ย             

ในก�รเลือกคู่ค้�ท่ีดำ�เนินก�รถูกต้องต�มกฎหม�ย ไม่ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อ่ืน ไม่ใช้แรงง�นเด็ก และต้องมี

ม�ตรก�รและแนวปฏิบัติในเรื่องของก�รส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 บุคลากร หม�ยถึง พนักง�นท่ีทำ�ง�นให้กับบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนท่ีสำ�คัญท่ีสุด บริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�น             

ด้วยก�รดูแลสวัสดิก�รต่�งๆ คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น ก�รให้ผลตอบแทนท่ีเหม�ะสม สร้�งคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ 

พัฒน�คว�มรู้/ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับก�รทำ�ง�น ปรับปรุงสภ�พแวดล้อมให้เหม�ะสมแก่ก�รทำ�ง�น ปฏิบัติต่อพนักง�น            

อย่�งเป็นธรรม 

 ชุมชน สังคม หม�ยถึง กลุ่มประช�ชนที่อ�ศัยอยู่บริเวณรอบๆ หรือใกล้เคียงโครงก�รไฟฟ้�ต่�งๆ ที่บริษัทเข้�ลงทุน 

ในฐ�นะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและสังคม บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รร่วมพัฒน� สนับสนุน และดูแลชุมชน สังคม         

รวมถึงยังสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเพ่ือพัฒน�ชุมชนใกล้เคียงกับธุรกิจและเป็นก�รสร้�งจิตสำ�นึก 

จติอ�ส� และเน้นก�รมีส่วนร่วมของผูบ้ริห�รและพนกัง�นด้วยก�รทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย�่งต่อเนือ่ง รวมถงึให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในก�รติดต�มตรวจสอบก�รดำ�เนินก�รของบริษัท

 สิ่งแวดล้อม หม�ยถึง สภ�พแวดล้อมในสถ�นที่ทำ�ง�นที่เหม�ะสม และรวมถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนที่อยู่รอบๆ 

โครงก�รโรงไฟฟ้�ท่ีบริษัทเข้�ลงทุน บริษัทมุ่งมั่นแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยก�รเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีมี            

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รวมถึงยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจ Holding Company ตระหนักว่�ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นจะส่งผลกระทบเสียห�ยต่อก�ร              

ดำ�เนินง�น และคว�มเชื่อมั่นในบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รที่ดีและก�รดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใส เพื่อผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และคำ�นึงถึงประโยชน์

แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วนอย่�งแท้จริง บริษัทจึงได้กำ�หนดม�ตรก�รดำ�เนินก�รเพื่อต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 1. การกำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร

 บรษิทัให้คว�มสำ�คญักบักลไกก�รควบคมุก�รบรหิ�รง�นของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้เป็นไปต�มหลกัเกณฑ์กฎหม�ย

และม�ตรฐ�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีเป็นส�กล บริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Corporate 

Governance Policy : CG Policy) และนโยบ�ยก�รควบคุมและกลไกลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่บริษัทเข้�ไป

ลงทุน (Control Policy) เป็นล�ยลักษณ์อักษร พร้อมเผยแพร่นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัท (ร�ยละเอียดปร�กฏต�มข้อที่ 9 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร) เพื่อใช้เป็นแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและ

บริษัทย่อยต�มหลักธรรม�ภิบ�ล ซึ่งนโยบ�ยดังกล่�วได้กำ�หนดขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น ขอบเขต อำ�น�จหน้�ท่ี 

ก�รเข้�ถึง ก�รใช้ และเปิดเผยข้อมูลภ�ยในของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และบุคล�กรทุกหน่วยง�น ตลอดจนนโยบ�ย

ก�รเข้�ทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�ว เพ่ือป้องกัน         

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และก�รใช้ประโยชน์โดยมิชอบจ�กข้อมูลภ�ยในของบริษัททั้งท�งตรงและท�งอ้อม 

นอกจ�กนี้บริษัทได้กำ�หนดข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรย�บรรณท�งธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมก�ร       

ผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัท รวมตลอดถึงม�ตรก�รทั้งท�งวินัยและท�งกฎหม�ยกรณีตรวจพบพิรุธหรือได้รับ

เบ�ะแสก�รกระทำ�ทุจริตหรือคอร์รัปชั่น 

 2. การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในเพ่ือดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รตรวจสอบภ�ยในระดับหน่วยง�นของท้ังบริษัท

และบรษิทัย่อย เพ่ือทบทวนและตรวจสอบกระบวนก�รทำ�ง�นและกำ�หนดม�ตรก�รจัดก�รกรณตีรวจพบก�รทุจรติ

หรอืคอรร์ปัชัน่ในบรษิทัและบรษิทัย่อยทุกบรษิทั เพ่ือร�ยง�นตอ่คณะกรรมก�รตรวจสอบเมือ่ตรวจพบหรอืไดร้บัแจ้ง

เบ�ะแสหรือข้อควรสงสัย เพ่ือให้ส�ม�รถแน่ใจได้ว่�ทุกขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นมีม�ตรฐ�น โปร่งใสตรวจสอบได้ 

และสอดคลอ้งต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดขีองบรษิทัจดทะเบียนอย่�งครบถ้วน โดยมีม�ตรก�รลงโทษบุคล�กร

ผู้กระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่นต�มลำ�ดับขั้นตอน กล่�วคือ สำ�นักตรวจสอบภ�ยในดำ�เนินก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง             

เมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบ�ะแส และห�กพบว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดจริงจะนำ�เสนอผลก�รตรวจสอบต่อ             

ส�ยง�นทรพัย�กรบุคคล และกรรมก�รผู้จัดก�ร พรอ้มจัดให้มกี�รไตส่วนเพ่ือห�ขอ้สรปุอย่�งเป็นธรรมและโปรง่ใส 

ในรูปแบบองค์คณะพิจ�รณ�ร่วม และเมื่อตรวจสอบพบว่�ผิดจริงจะดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนท�งวินัยต่อบุคล�กร      

ดังกล่�ว ได้แก่ ก�รตักเตือนเป็นล�ยลักษณ์อักษร ก�รเลิกจ้�ง ตลอดจนก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยเพื่อรักษ�

ผลประโยชน์ของบริษัท 

 3. การกำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

 บริษัทเปิดช่องท�งก�รร้องเรียนจ�กบุคคลภ�ยนอกกรณีพบเบ�ะแสก�รไม่ปฏิบัติต�มจรรย�บรรณ ก�รกระทำ�            

ผิดกฎหม�ย หรือพฤติกรรมท่ีอ�จส่อถึงก�รกระทำ�ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึง              

คว�มบกพร่องของระบบควบคุมภ�ยในท้ังจ�กพนักง�นและบุคคลภ�ยนอกอ่ืนๆ ผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทท่ี                   

www.ckpower.co.th/th/ir หรือ directors@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th โดยบริษัทมีม�ตรก�ร

คุ้มครองและเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบ�ะแสเป็นคว�มลับ ซึ่งบริษัทจะเข้�แก้ไขและบรรเท�คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นภ�ยใต้

กลไกก�รบริห�รง�นและหลักเกณฑ์ท�งกฎหม�ยอย่�งเร่งด่วนที่สุด
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 4. การกำาหนดนโยบายป้องกันการทุจริตจากภายนอกองค์กร

 บริษัทสื่อส�รให้บุคล�กรจ�กทุกหน่วยง�นน้อมนำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลไปใช้กับก�รติดต่อประส�นง�นกับ          

คู่ค้�และบุคคลภ�ยนอก เพื่อปิดช่องท�งก�รทุจริตคอร์รัปชั่น และผลักดันให้คู่ค้�หรือบุคคลภ�ยนอกที่ติดต่อกับ

บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่�งเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน               

ก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอย่�งเป็นรูปธรรม โดยกำ�หนดม�ตรก�รลงโทษท�งวินัยกับพนักง�น           

ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่นและยกเลิกก�รทำ�ธุรกรรมกับคู่ค้�หรือบุคคลภ�ยนอกดังกล่�ว            

อย่�งเด็ดข�ด

 5. การกำาหนดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 บริษัทกำ�หนดให้ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน่ึงในปัจจัยคว�มเสี่ยงต�มแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท                     

เพื่อให้ทุกหน่วยง�นตระหนักถึงผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รทุจริต รวมถึงเฝ้�ระวังคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�ก

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น โดยคณะทำ�ง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยจะทำ�ก�รประเมินคว�มเสี่ยง 

ต�มแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัททุกไตรม�ส และนำ�เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและ         

บริห�รคว�มเสี่ยงเพื่อพิจ�รณ� รวมถึงนำ�เสนอประเด็นที่น่�สนใจและควรเฝ้�ระวังติดต�มอย่�งใกล้ชิด ห�กตรวจพบ 

คว�มเปลี่ยนแปลงหรือข้อควรพิจ�รณ�ที่มีนัยสำ�คัญ ซึ่งคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลและบริห�รคว�มเสี่ยงจะนำ�เสนอ 

ร�ยง�นก�รพิจ�รณ�ประเมินคว�มเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัททุกไตรม�ส

 ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้กำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทรับทร�บและตระหนักว่�มีหน้�ที่

ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ซึ่งรวมถึงไม่สนับสนุนและต่อต้�นปฏิเสธก�รทุจริตคอร์รัปชั่นใน              

ทกุรูปแบบ พร้อมกำ�หนดให้มีก�รทบทวนบทบ�ทและคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยด้�นก�รป้องกันทจุริตคอร์รัปชั่น

เพ่ือติดต�มผลก�รประเมินรวมท้ังปรับปรุงม�ตรก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่�งสม่ำ�เสมอทุกปี เพ่ือคว�ม

ชัดเจนและบังคับใช้ได้อย่�งแท้จริง 

การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทสนับสนุนให้พนักง�นใช้สิทธิต�มชอบธรรมในฐ�นะพลเมืองต�มกฎหม�ย โดยสิทธิดังกล่�วจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ

ของผู้อื่นทั้งท�งว�จ�และก�รกระทำ� โดยให้คุณค่�ในคว�มเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐ�น รวมถึงเค�รพและยอมรับคว�มแตกต่�ง

ท�งคว�มคิด ซึ่งพนักง�นทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภ�พท�งคว�มคิดและก�รแสดงออกโดยไม่กระทบต่อกฎหม�ยและ              

ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท นอกจ�กนี้บริษัทไม่อนุญ�ตให้พนักง�นละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่นแม้จะเป็นก�รนำ�ม�

ใช้ในก�รทำ�ง�นของบริษัท โดยห�กพบก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ส�ม�รถร้องเรียนได้ที่ www.ckpower.co.th/th/ir 

หรือ directors@ckpower.co.th หรือ ir@ckpower.co.th

การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม

 บุคล�กรทุกคนเป็นทรัพย�กรท่ีมีค่�สูงสุด บริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รสรรห�และพัฒน�บุคล�กรให้มีคุณภ�พ                      

ท้ังด้�นศักยภ�พและทักษะ เพ่ือให้บุคล�กรส�ม�รถปฏิบัติง�นได้เต็มคว�มส�ม�รถรวมถึงเป็นสม�ชิกท่ีดีขององค์กรและ

สังคม

 การสรรหาและว่าจ้างบุคลากร 

 บริษัทสรรห�และคัดเลือกบุคล�กรที่มีคุณสมบัติ ประสบก�รณ์ และคว�มเหม�ะสมกับตำ�แหน่งง�น รวมถึงพิจ�รณ� 

จรรย�บรรณและทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม สอดคล้องต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี นอกจ�กน้ี บริษัทยังได้กำ�หนด

แนวท�งปฏิบัติในก�รจัดจ้�งแรงง�นโดยให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยแรงง�นอย่�งเคร่งครัด
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 การพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�บุคล�กรอย่�งต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นก�รอบรมที่เกี่ยวกับหน้�ที่ง�นโดยตรง

และก�รอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พในด้�นอื่นๆ รวมถึงให้บุคล�กรมีส่วนร่วมในก�รสร้�งปฏิสัมพันธ์และคว�มเป็นทีมเพื่อให้

บุคล�กรเป็นคนดี คนเก่ง และมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น 

 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 

 บริษัทมีระบบค่�ตอบแทนและผลประโยชน์ต�มกฎหม�ยแรงง�นและกฎหม�ยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นไปต�ม                      

ก�รพิจ�รณ�คว�มส�ม�รถและผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นอย่�งเป็นธรรมและเหม�ะสม อีกท้ังยังมุ่งเน้นสนับสนุนให้

พนักง�นมีโอก�สก้�วหน้�ในส�ยง�น นอกจ�กน้ันยังมีระบบสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์ต่�งๆ แก่พนักง�นในระดับท่ี                     

แข่งขันได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อ�ทิเช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สวัสดิก�ร ค่�รักษ�พย�บ�ล ก�รตรวจสุขภ�พ

ประจำ�ปี และเงินช่วยเหลือในกรณีต่�งๆ 

 บริษัทดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นโดยคำ�นึงถึงคุณภ�พชีวิตและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น นอกจ�กน้ี               

บริษัทปฏิบัติต่อพนักง�นทุกคนอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม อีกทั้งบริษัทยังได้รณรงค์สร้�งจิตสำ�นึกให้พนักง�นตระหนักถึง

จรรย�บรรณ และหลักบรรษัทภิบ�ล โดยเน้นให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รปฏิบัติง�นในชีวิตประจำ�วันได้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 เน่ืองดว้ยไฟฟ้�เป็นปัจจัยพ้ืนฐ�นในก�รดำ�เนินชวีติ ก�รผลติไฟฟ้�จ�กพลงัง�นสะอ�ดท่ีมรี�ค�ถกูและย่ังยืน จึงถอืเป็น

คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค แม้ว่�บริษัทจะไม่มีผู้บริโภคโดยตรง เน่ืองจ�กบริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company            

ถือหุ้นในบริษัทต่�งๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในก�รผลิตและจำ�หน่�ยกระแสไฟฟ้� แต่ทุกก�รลงทุนของบริษัทจะคำ�นึงถึง

ประโยชน์ที่ทุกภ�คส่วนจะได้รับเป็นหลัก

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้คว�มสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเข้�ลงทุนในโครงก�ร

โดยจะพิจ�รณ�ถงึผลกระทบด�้นสิง่แวดลอ้มของโครงก�รแตล่ะโครงก�รโดยตอ้งม่ันใจว�่โครงก�รน้ันๆ มีก�รจัดทำ�ก�รศกึษ�

ผลกระทบด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม (SIA, EIA) ต�มกฎหม�ยที่ครอบคลุมและเหม�ะสมโดยผู้เชี่ยวช�ญ ซึ่งต้องส�ม�รถ

บริห�รจัดก�รให้มีผลกระทบน้อยกว่�ผลประโยชน์ที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ เมื่อโครงก�รดำ�เนินก�รแล้ว บริษัท              

โดยตัวแทนคณะกรรมก�รในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินก�รโรงไฟฟ้�ต่�งๆ ที่บริษัทลงทุนดูแลให้โรงไฟฟ้�ต่�งๆ ปฏิบัติต�ม

กฎหม�ย รวมถึงมีม�ตรก�รท่ีบริห�รจัดก�รผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งมีประสิทธิภ�พและเหม�ะสมอย่�งสม่ำ�เสมอ           

และต่อเนื่องอีกด้วย

 ด้วยคว�มยึดมั่นในพันธกิจซึ่งให้คว�มสำ�คัญกับสิ่งแวดล้อม ทุกโครงก�รที่บริษัทเข้�ลงทุน ล้วนเป็นโครงก�รโรงไฟฟ้�

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในโครงก�รพลังง�นไฟฟ้�สะอ�ด 

พลังง�นหมุนเวียน ที่สร้�งมลภ�วะน้อย สร้�งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและใช้ทรัพย�กรในขั้นตอนก�รผลิตอย่�งคุ้มค่�

และมีประสิทธิภ�พสูงสุด เช่น ก�รลงทุนในโรงไฟฟ้�พลังน้ำ� โรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ และโรงไฟฟ้�ระบบ Cogeneration 

เป็นต้น

 ภ�ยในแต่ละโรงไฟฟ้� บริษัทย่อยมีระบบก�รจัดก�ร และระบบดูแลคว�มปลอดภัยและรักษ�สิ่งแวดล้อมต�ม             

ม�ตรฐ�นส�กล (ISO 9001:2008 / ISO 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004) โดยในปีนี้ไม่ปร�กฎอุบัติเหตุและ             

ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นเกิน 3 วัน อุบัติเหตุส�รเคมีหกรั่วไหลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้�นคว�มปลอดภัย          

อ�ชีวอน�มัย ข้อร้องเรียนด้�นสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ี เพ่ือคว�มปลอดภัย บริษัทย่อยได้มีกิจกรรมสัปด�ห์คว�มปลอดภัย              

อ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม โดยในสัปด�ห์นั้น จะมีก�รซ้อมแผนไฟไหม้และอพยพหนีไฟ ซ้อมแผนระงับเหตุก๊�ซไวไฟรั่วไหล 

ส�รเคมีและน้ำ�มันหกรั่วไหล ตรวจสอบคุณภ�พสิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�น EIA และอบรมก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 บรษิทัมุน่มัน่ท่ีจะพัฒน�ชมุชน และสงัคมรอบๆ โครงก�รให้เป็นชมุชนท่ีน่�อยู่ มสีภ�พแวดลอ้มท่ีด ีเหม�ะสมแก่สม�ชกิ

ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งก�รจะเข้�ไปร่วมพัฒน�น้ัน บริษัทจะต้องมีก�รประเมินคว�มต้องก�รและศักยภ�พของชุมชน                

ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมบนฐ�นผลประโยชน์ร่วมกันในฐ�นะสม�ชิกของชุมชนและ

สังคมเดียวกัน ซึ่งบริษัทเน้นก�รเข้�ไปสร้�งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยก�รพัฒน�จ�กภ�ยในไม่ใช่ก�รพัฒน�จ�ก

ภ�ยนอก โดยเน้นก�รพัฒน�ไปท่ีเย�วชน เพร�ะถือเป็นอน�คตของประเทศท่ีจะช่วยกันพัฒน�ประเทศให้เติบโตได้อย่�ง           

มีประสิทธิภ�พ

 บริษัทย่อยได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้� เช่น ประกวดว�ดภ�พ ระบ�ยสี เพื่อชิงทุน

ก�รศึกษ� มอบจักรย�นให้แก่เด็กนักเรียน และเปิดให้เด็กนักเรียนเยี่ยมชมโรงง�นในช่วงสัปด�ห์แห่งคว�มปลอดภัย

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

 บรษิทัสนับสนุนก�รสร�้งสรรคแ์ละก�รพัฒน�นวตักรรมท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม แมบ้รษิทัจะไมไ่ดเ้ป็นผู้ผลติเทคโนโลยี

แต่บรษิทัมุง่มัน่เผยแพรค่ว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัพลงัง�นสะอ�ด พลงัง�นหมนุเวยีน และนวตักรรมในก�รประหยัดพลงัง�น

และก�รใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่�และย่ังยืน ซึ่งมีคว�มจำ�เป็นต่อเสถียรภ�พด้�นพลังง�นของประเทศในอน�คต โดยบริษัท        

และบริษัทย่อยเข้�ร่วมในกิจกรรมต่�งๆ ท่ีมีส่วนเผยแพร่คว�มรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้�นพลังง�นต่�งๆ                    

อย่�งสม่ำ�เสมอ เช่น ก�รร่วมเผยแพร่คว�มรู้เรื่องก�รผลิตไฟฟ้�พลังน้ำ� และไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ในง�นนิทรรศก�รของ         

หน่วยง�นต่�งๆ เช่น สม�คมนักอุทกวิทย�ไทย สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ร่วมสนับสนุน

 บริษัทมุ่งเน้นให้คว�มสำ�คัญกับชุมชน สังคม และ            

สิ่งแวดล้อมโดยรอบของโครงก�รด้วยก�รทำ�ง�นบนคว�ม

สมัพันธ์ท่ีย่ังยืน เพร�ะเร�ตระหนักเสมอว�่เร�เป็นสม�ชกิของ

ชุมชนและสังคมเดียวกัน บริษัทสนับสนุนชุมชนรอบๆ 

โครงก�รให้มสีว่นรว่มในก�รประเมนิคว�มตอ้งก�รของชมุชน 

เพ่ือสร้�งสังคมบนฐ�นผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือยกระดับ

คุณภ�พชีวิต และร่วมอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ             

สิ่งแวดล้อม
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กิจกรรม สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่ประเทศเนปาล

 เมือ่วนัท่ี 25 เมษ�ยน ท่ีผ่�นม� ประเทศเนป�ล

ได้ประสบเหตุธรณีพิบัติภัยอย่�งรุนแรง ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 

เป็นจำ�นวนม�ก บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด 

(มห�ชน) ร่วมบริจ�คให้กับสภ�ก�ช�ดไทยในวันท่ี          

6 พฤษภ�คม 2558 เพื่อส่งต่อคว�มช่วยเหลือไปยัง

ผู้ประสบภัยที่ประเทศเนป�ล

กิจกรรม ส่งมอบห้องเรียนพอดี พอดี ให้กับโรงเรียนบ้านท่าฮ่อ 

อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้ร่วมส่งมอบห้องเรียนพอดี 

พอดี ให้กับโรงเรียนบ้�นท่�ฮ่อ อำ�เภอพ�น จังหวัดเชียงร�ย เม่ือวันท่ี             

5 มิถุน�ยน 2558 ซึ่งบริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้ร่วม

สนับสนุนการตดิตัง้ระบบไฟฟ้ากบัโรงเรยีนแห่งน้ี เน่ืองจากโรงเรยีนดงักลา่ว

ได้รับผลกระทบจ�กก�รเกิดเหตุธรณีพิบัติภยั เมื่อวันที ่5 พฤษภ�คม 2557

กิจกรรม ผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างหอระฆัง จังหวัดนครราชสีมา

 บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมกับบริษัท บ�งเขนชัย จำ�กัด        

ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

จดัง�นทอดผ�้ป�่ส�มคัค ีโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สมทบทนุสร�้งหอระฆงั ณ วดัใหม ่

เจริญธรรม ตำ�บลโคกไทย อำ�เภอปักธงชัย จังหวัดนครร�ชสีม� ในวันอ�ทิตย์ที่ 

20 กันย�ยน 2558 ทั้งนี้ หอระฆังได้สร้�งแล้วเสร็จในเดือนธันว�คม 2558
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กิจกรรม ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีกฐินสามัคคี 

ณ หลวงพระบาง สปป. ลาว

 บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ช. ก�รช่�ง 

จำ�กัด (มห�ชน) เป็นเจ้�ภ�พง�นทอดกฐินส�มัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สมทบทุนสร�้งกุฏิสงฆแ์ละบูรณซอ่มแซมพุทธสถ�น ณ วดัศรสีวรรคเ์ทวโลก 

เมืองหลวงพระบ�ง สปป.ล�ว ในวันอ�ทิตย์ที่ 15 พฤศจิก�ยน 2558 

กิจกรรม ซีเค พาวเวอร์ รักษ์โลก พลิกฟื้นผืนป่าให้แผ่นดิน 

 บริษัท ซีเค พ�วเวอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�ร       

ส่งเสริมก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม ด้วยก�รจัดโครงก�ร “ซีเค พ�วเวอร์ รักษ์โลก 

พลิกฟื้นผืนป่�ให้แผ่นดิน” โดยก�รปลูกป่�ช�ยเลนจำ�นวน 300 ต้น และ

ปล่อยพันธุ์ปล�จำ�นวน 8,888 ตัว ณ บ้�นบ่อแร่ ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต ในวันเส�ร์ที่ 21 พฤศจิก�ยน 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้พนักง�น

ได้เรียนรู้และปลูกจิตสำ�นึกเรื่องก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นก�ร            

เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งผู้บริห�รและพนักง�น
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1.	 ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ

	 1.1	ภาพรวมของการดำาเนินงาน

  บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน 6 บริษัท ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน 3 ประเภท ได้แก่ 

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา จำานวน 2 โครงการ คือ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม 2 ซึ่งดำาเนินการโดย บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย 

เอนเนอร์จี จำากัด (SEAN) และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี ซึ่งดำาเนินการโดยบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด (XPCL) 

โครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration จำานวน 2 โครงการ ซึ่งดำาเนินการโดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด 

(BIC) และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จำานวน 3 โครงการ ซึ่งดำาเนินการโดยบริษัท บางเขนชัย จำากัด (BKC)                      

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด (CRS) และ บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด (NRS) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทมีกำาลังการผลิตที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว (Contracted Capacity) รวมทั้งสิ้น 2,159.5 เมกะวัตต์1

  ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 6,850.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 176.67 ล้านบาท โดยม ี                

รายได้หลักคือรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำา 6,696.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.75 ของรายได้รวม แบ่งเป็นรายได้ 

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา 3,883.15 ล้านบาท รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 2,654.89 ล้านบาท 

และรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 158.47 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีรายได้รวม 7,027.37 ล้านบาท 

โดยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำา 6,942.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.79 ของรายได้รวม แบ่งเป็นรายได้จาก

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา 3,976.45 ล้านบาท รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 2,803.12 ล้านบาท และ

รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 162.57 ล้านบาท

  บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายในปี 2558 จำานวน 4,023.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.09 ของรายได้จาก             

การขายไฟฟ้าและไอน้ำา ส่งผลให้มีกำาไรขั้นต้น 2,672.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.91 ในขณะที่ต้นทุนขายในปี 2557 

มีจำานวน 4,021.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า ส่งผลให้มีกำาไรขั้นต้น 2,920.47 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 42.07 

  ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 411.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน               

59.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.70

บริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)	

(CKP)

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	

เอนเนอร์จี	จำากัด	

(SEAN)

บริษัท	ไฟฟ้าน้ำางึม	2	

จำากัด	(NN2)

บริษัท	ไซยะบุรี	

พาวเวอร์	จำากัด

(XPCL)

บริษัท	บางปะอิน	

โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	

(BIC)

พลังนำ้า

บริษัท	บางเขนชัย	

จำากัด	(BKC)

บริษัท	เชียงราย	

โซล่าร์	จำากัด	(CRS)

พลังแสงอาทิตย์

บริษัท	นครราชสิมา	

โซล่าร์	จำากัด	(NRS)	

2,159.5 MW

615 MW

1,285 MW 237.5 MW

1,900 MW

8 MW 8 MW

22 MW

6 MW

ระบบ	Cogeneration

237.5 MW

1 กำ�ลังก�รผลิตติดตั้งจ�กโครงก�รที่ดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์แล้ว 754.5 เมกะวัตต์

56% 30% 65% 100% 30% 30%

75%
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	 1.2	เหตุการณ์สำาคัญในปี	2558

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติที่สำาคัญ ดังนี้

(1) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 3,740 ล้านบาท จากเดิม 5,500 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน

ทั้งสิ้น 9,240 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 3,740 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ          

1 บาท พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

(2) ให้ออกและเสนอขายใบสำาคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบรษิทัให้แกผู้่ถอืหุ้นเดมิท่ีมกีารจองซ้ือ

และชำาระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท โดยเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้                    

จดทะเบียนเพ่ิมทุนและชำาระแล้วอีกจำานวน 1,870 ล้านบาท ทำาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนท่ีชำาระแล้ว             

เพิ่มขึ้นเป็น 7,370 ล้านบาทจากเดิมจำานวน 5,500 ล้านบาท โดยหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มซื้อขายวันที่        

4 มิถุนายน 2558 และใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CKP-W1) เริ่มซื้อขาย              

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 

• วันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรก ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็น

จำานวน 110 ล้านบาท 

• วันที่ 10 มิถุนายน 2558 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด (XPCL) จากบริษัท ช.การช่าง 

จำากัด (มหาชน) (CK) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ               

4,344 ล้านบาท โดย XPCL เป็นผู้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าประเภทฝายน้ำาล้น 

บนแม่น้ำาโขง ขนาดกำาลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ และมีกำาหนดเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562

• ความก้าวหน้าของโครงการระหว่างก่อสร้าง

1.	 โครงการบางปะอิน	 โคเจนเนอเรชั่น	 โครงการ	2	 (BIC2)	 เป็นโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration มีกำาลัง           

การผลติไฟฟ้าติดต้ัง 120 เมกะวตัต์ และมกีำาลงัการผลติไอน้ำา 20 ตนัตอ่ชัว่โมง ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เป็นระยะเวลา 25 ปี หลังเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ โดย บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด                      

ได้ลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2557 โดยมีวงเงินกู้ 4,005 ล้านบาท 

และเริ่มต้นการก่อสร้างในต้นปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ      

คิดเป็นร้อยละ 19 และมีกำาหนดเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560

2.	 โครงการไฟฟ้าพลงัน้ำา	ไซยะบุร	ี(XPCL)	เป็นโครงการไฟฟ้าพลงัน้ำาแบบฝายน้ำาลน้ (Run-of-River Barrage) 

มีกำาลังการผลิตติดต้ัง 1,285 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)           

มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) เป็นระยะเวลา 29 ปีหลังเริ่มดำาเนินการ

เชิงพาณิชย์ มีวงเงินกู้ 62,288 ล้านบาท และ 711 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ความคบืหน้าการกอ่สรา้งโครงการคดิเป็นรอ้ยละ 56 และมีกำาหนดเริม่ดำาเนนิการเชงิพาณิชย์ในเดอืนตุลาคม 

2562

	 1.3	ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำาเนินงาน

  ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเผชิญกับความผันผวนหลายด้าน เช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทิศทาง

ของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าไม่ได้รับผลกระทบ 

จากความผันผวนและการชะลอตัวดังกล่าวอย่างมีสาระสำาคัญ เนื่องจากทุกโครงการที่บริษัทเข้าลงทุนมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ระยะยาวกับภาครัฐและลูกค้าเอกชนท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ประกอบกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสม โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม 2 มีรายได้ส่วนหนึ่งเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน

กมี็เงนิกู้ยืมระยะยาวสว่นหน่ึงในสกลุดอลลารส์หรฐัฯ เชน่เดยีวกนั นับเป็นการบรหิารจัดการความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

แบบธรรมชาติ (Natural Hedge) นอกจากนี้ การอ่อนตัวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้           
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ราคาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ในส่วนของความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติในปี 2558 นั้น ส่งผลให้

ราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลักของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ปรับตัวลดลงร้อยละ 8 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลไกของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. มีลักษณะ Pass-Through ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ                   

ผ่านราคารับซื้อไฟฟ้าที่ กฟผ. ชำาระให้แก่บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด กล่าวคือ ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ            

ได้รวมอยู่ในราคาขายไฟฟ้า ดังน้ัน ความผันผวนดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำากำาไรของ บริษัท 

บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด แต่อย่างใด นอกจากน้ี การท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและอัตราดอกเบ้ียนโยบาย                        

อยู่ในระดับต่ำายังส่งผลดีต่อบริษัท โดยทำาให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง 

 

2.	 การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

	 สรุปผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบปี	2558	และปี	2557

	 	 งบการเงินรวม

 
รายการ

 2558	 2557	 เปลี่ยนแปลง

  ล้านบาท	 ล้านบาท	 ล้านบาท	 ร้อยละ

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

รายได้ค่าบริหารโครงการ 60.59  56.85  3.74  6.57 

รายได้อื่น 93.59  28.37  65.22  229.92 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 4,962.66  4,960.67  1.99  0.04 

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการ 8.57  34.67  (26.10 ) (75.28 )

 ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

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

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,110.19   1,218.97   (108.78 )  (8.92 )

หัก ภาษีเงินได้ 0.29   0.24   0.05  20.10 

กำาไรสุทธิสำาหรับงวด	 786.12		 882.15		 (96.03	)	 	(10.89	)

- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 411.88  471.82  (59.94 )  (12.70 )

- ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 374.24  410.33  (36.09 ) (8.80 )

 ของบริษัทย่อย

	 2.1	รายได้

  โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการขายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย                    

ไฟฟ้าจากพลังน้ำา ไฟฟ้าระบบ Cogeneration และไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ (2) รายได้จากการขายไอน้ำา (3) รายได้

จากค่าบริหารโครงการ และ (4) รายได้อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 รายได้ตามงบการเงินรวม

 
รายการ

 2558	 2557	 เปลี่ยนแปลง

	 	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ

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

รายได้จากการขายไอน้ำา 76.54  1.12  80.07  1.14   (3.53 )  (4.41 )

รายได้จากค่าบริหารโครงการ 60.59  0.88  56.85  0.81  3.74  6.57 

รายได้อื่น 93.59  1.37  28.37  0.40  65.22  229.92 

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

		 	 ปริมาณไฟฟ้าขาย	 เปลี่ยนแปลง	 รายได้จากการขายไฟฟ้า	 เปลี่ยนแปลง

  หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง หน่วย: ล้�นบ�ท หน่วย: ล้�นบ�ท

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

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

ระบบ Cogeneration 759.02  758.35  0.67  0.09  2,578.35  2,723.05  (144.70 ) (5.31 )

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

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

   ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าท้ังหมด 6,619.97 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น                  

ร้อยละ 96.63 ของรายได้รวม โดยลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการขายไฟฟ้าท้ังหมด 6,862.07 ล้านบาท                

การลดลงของรายได้จากการขายไฟฟ้าจำานวน 242.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.53 มีสาเหตุมาจาก

•	ราคาขายไฟฟ้าของ	บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด	ลดลง	เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติลดลง

 โครงสร้างราคาขายไฟฟ้าของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด สำาหรับส่วนที่ขายให้ กฟผ.            

มีลักษณะ pass-through กล่าวคือ Energy Payment ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของค่าไฟฟ้าที่ได้รับจาก 

กฟผ. นั้น จะแปรผันตามราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลัก เพื่อไม่ให้ภาคเอกชนต้องแบกรับภาระของ

ความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีโครงสร้างราคาขายไฟฟ้าส่วนท่ีขายให้แก่ลูกค้าใน              

นิคมอุตสาหกรรมน้ัน แม้ไม่ได้แปรผันโดยตรงตามราคาก๊าซธรรมชาติ แต่ก็อ้างอิงราคา Ft ซึ่งมีราคา            

ก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจัยหนึ่งในการคำานวณ โดยราคาเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติในปี 2558 ลดลงจากราคาเฉลี่ย

ของปีก่อนประมาณร้อยละ 8 และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด             

ลดลงประมาณร้อยละ 5 ในขณะที่ปริมาณการผลิตไม่เปลี่ยนแปลง

•	การรับรู้รายได้ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	 2	 ในส่วนบัญชีสำารองท่ีได้แจ้งความพร้อมในการผลิต												

ในปี	2556	และ	กฟผ.	สั่งผลิตในไตรมาสที่	1	ของ	ปี	2557	โดยปี	2558	ไม่มีรายการดังกล่าว

 ในปี 2556 มีปริมาณน้ำาค่อนข้างมาก ส่งผลให้โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม 2 สามารถผลิตไฟฟ้าได้           

เกนิปรมิาณเป้าหมายและสามารถบันทึกปรมิาณไฟฟ้าท่ีสามารถผลติไดม้ากกวา่ปรมิาณเป้าหมายไวใ้นบัญชี

สำารองไฟฟ้าหลัก (PE Account) จำานวน 95.91 ล้านหน่วย และบัญชีสำารองไฟฟ้ารอง (SE Account) 

จำานวน 3.21 ล้านหน่วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงสิ้นปี 2556 ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นทำาให้

ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง กฟผ. จึงสั่งผลิตไฟฟ้าไม่เต็มความพร้อมจ่ายที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม 2 

ได้แจ้งไป ดังนั้น บัญชีสำารองไฟฟ้าหลัก (PE Account) จำานวน 55.03 ล้านหน่วย ที่บันทึกในบัญชี

สำารองไฟฟ้าแล้วแต่ กฟผ. ยังไม่ได้สั่งจ่ายไฟฟ้า จึงยังไม่ได้นับรวมเป็นรายได้ในปี 2556 แต่เมื่อ กฟผ. 

สั่งจ่ายไฟฟ้าดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2557 จึงรับรู้เป็นรายได้ คิดเป็นจำานวน 43.83 ล้านบาท ในขณะที่

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ไม่มีรายการลักษณะดังกล่าว เนื่องจากในปี 2557 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำา           

น้ำางึม 2 ผลิตไฟฟ้าจริงได้ไม่ถึงปริมาณเป้าหมายแต่มีการนำาบัญชีสำารองไฟฟ้ามาใช้เพื่อชดเชยแทน

•	ปริมาณน้ำาที่ไหลเข้าสู่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม	2	ในปี	2558	ลดลงจากปีก่อนหน้า

 แผนภาพด้านล่างแสดงปริมาณไฟฟ้าท่ีขายได้ และระดับน้ำาในอ่างเก็บน้ำา เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 

และปี 2557 โดยในปี 2558 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม 2 สามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าปี 2557       

เนื่องจากมีปริมาณน้ำาที่ไหลผ่านบริเวณอ่างเก็บน้ำาลดลงจากปีก่อน ในปี 2558 มีปริมาณน้ำาไหลผ่านตัวเขื่อน 

ในปริมาณ 5,805.06 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งมีปริมาณ 6,354.55 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ประกอบกับในปี 2558 ฤดูฝนมาล่าช้าเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ (EI Nino) 
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 โดยหลังใช้บัญชีสำารองไฟฟ้าหลัก (PE Account)2 ซึ่งยกยอดมาจากปีก่อนหน้าจำานวน 94.12 ล้านหน่วย 

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำางึม 2 สามารถขายไฟฟ้าหลักได้ 2,152.51 ล้านหน่วย ไฟฟ้ารอง 40.97           

ล้านหน่วย สรุปการขายไฟฟ้าของปี 2558 ดังนี้

	 ล้านหน่วย	 2558 2557

การผลิต PE  2,058.39  2,115.91

การใช้ PE Account 94.12  102.09

ปริมาณขาย	PE	 2,152.51	 2,218.00

การผลิต SE 40.97  6.84

การใช้ SE Account - 8.77

ปริมาณขาย	SE	 40.97		 15.61

ปริมาณขาย	EE	 -	 87.76

รวมปริมาณขาย	 2,193.48	 2,321.37

	 	 (2)	รายได้จากการขายไอน้ำา

   บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด มีไอน้ำาเป็นผลพลอยได้จากผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration 

โดยสามารถผลิตไอน้ำาได้ที่กำาลังการผลิตติดตั้ง 19.6 ตันต่อชั่วโมง ในปี 2558 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด 

ขายไอน้ำาจำานวน 97,312.36 ตัน เพิ่มขึ้น 2,984.36 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3 จากปี 2557 อย่างไรก็ตาม รายได้จาก               

การขายไอน้ำาลดลงจากปีก่อน 3.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากราคาขายไอน้ำาแปรผันตามราคาก๊าซธรรมชาติ          

ที่ปรับตัวลดลงจากปี 2557

	 	 (3)	รายได้จากค่าบริหารโครงการ

   บริษัทมีรายได้ค่าบริหารโครงการจากการให้บริการแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จำานวน 189.93 ล้านบาท แต่ในการนำาเสนอตามงบการเงินรวม บริษัทจะไม่แสดงรายได้ที่ได้รับจากบริษัทย่อย ดังนั้น               

รายได้จากค่าบริหารโครงการตามงบการเงินรวมของบริษัทจึงมีจำานวน 60.59 ล้านบาท ซึ่งมาจากสัญญารับจ้างเป็นวิศวกร

ที่ปรึกษาให้กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด โดยมีมูลค่าสัญญา ประมาณ 323.05 ล้านบาท ครอบคลุมระยะเวลา

ตั้งแต่ ปี 2558 จนถึง 2563 และรายได้จากสัญญา Secondment Service Agreement กับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ 

จำากัด คิดเป็นจำานวน 0.85 ล้านบาทต่อเดือน 

	 	 (4)	รายได้อื่น

   รายได้อ่ืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันและเงินลงทุนระยะสั้น และ

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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2 ไฟฟ้�สำ�รอง หม�ยถึง ปริม�ณไฟฟ้�ที่ส�ม�รถผลิตได้เกินปริม�ณเป้�หม�ย (2,310 ล้�นหน่วย) และส�ม�รถบันทึกปริม�ณที่เกินนั้นในบัญชีไฟฟ้�สำ�รอง                 

เพื่อนำ�ไปเบิกใช้ในปีที่มีน้ำ�น้อยจนไม่ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้ต�มเป้�หม�ย



158 รายงานประจำาปี 2558

	 2.2	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

  ค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบด้วยต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำา ค่าสิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า           

ตัดจำาหน่าย ต้นทุนบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 ค่าใช้จ่ายตามงบการเงินรวม
 

รายการ
 2558	 2557	 เปลี่ยนแปลง

	 	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ
ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำา	 4,023.70		 81.08		 4,021.67		 81.07		 2.03		 0.05	
ค่าเชื้อเพลิง 1,826.97  36.82  1,979.15  39.90   (152.18 )  (7.69 )

ค่าเสื่อมราคา 1,320.63  26.61  1,317.93  26.57  2.70  0.20 

ค่าดำาเนินการและซ่อมบำารุง 633.28  12.76  457.04  9.21  176.24  38.56 

ค่าสัมปทาน 132.59  2.67  135.42  2.73   (2.83 )  (2.09 )

อื่นๆ 110.23  2.22  132.13  2.66   (21.90 )  (16.58 )

ค่าสิทธิในการดำาเนินการผลิตและ
	 จำาหน่ายไฟฟ้าตัดจำาหน่าย	 	521.28		 	10.51		 	521.28		 	10.51		 	-		 	(0.00	)
ต้นทุนบริหารโครงการ	 73.12		 1.47		 68.51		 1.38		 4.61		 6.74	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 344.56		 6.94		 344.47		 6.94		 0.09		 0.03	
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 -		 -		 4.74		 0.10		 	(4.74	)		 (100.00	)
รวม	 4,962.66		 100.00		 4,960.67		 100.00		 1.99		 0.04	

•	ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำา
 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำาทั้งหมด 4,023.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.09 
ของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำารวม 

•	ค่าเชื้อเพลิง	จำานวน 1,826.97 ล้านบาท ลดลง 152.18 ล้านบาท
 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา ในขณะที่
โครงการอ่ืนในกลุ่มบริษัทไม่มีค่าเชื้อเพลิง โดยในปี 2558 ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติใกล้เคียงกับปีก่อน             
โดยมีอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) เท่ากับ 7,790 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า ใกล้เคียงกับอัตรา
ดังกล่าวในปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 7,777 บีทียูต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิต
ระดับเดียวกับปีก่อนหน้า แต่เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 8 จึงทำาให้ต้นทุน
ค่าเชื้อเพลิงลดลง

•	ค่าเสื่อมราคา	จำานวน 1,320.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.70 ล้านบาท
 ค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนหลักเน่ืองจากธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาและโครงการไฟฟ้า               
พลังแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง โดยบริษัทใช้วิธีตัดค่าเสื่อมเป็นเส้นตรงตลอดอายุโครงการ 

•	ค่าดำาเนินการและซ่อมบำารุง	จำานวน 633.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 176.24 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงท่ีเน่ืองจากบริษัทย่อยได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ทำาการดูแลรักษา อย่างไรก็ตาม         
ค่าดำาเนินการและซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้าของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 176.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
38.56 เนื่องจากรายการพิเศษของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด ซึ่งได้ตกลงที่จะยกเลิกสัญญาเดินเครื่องและ
บำารุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบำารุงใหญ่โรงไฟฟ้า กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำากัด และตกลงจะชำาระ       
ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาจำานวน 134.71 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะจ้าง กฟผ. เป็นผู้ดำาเนินการและซ่อมบำารุง
แทน นอกจากนี้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด มีการตรวจเช็คบำารุงรักษาตามรอบการใช้งานและ
มีการเปลี่ยนอะไหล่ รวมถึง บริษัท บางเขนชัย จำากัด มีการเปลี่ยน underground cable ที่ชำารุดและ               
เพิ่มสัญญาบำารุงรักษา Inverter จึงทำาให้ค่าดำาเนินการและซ่อมบำารุงในปี 2558 สูงกว่าปกติ

•	ค่าสัมปทาน	จำานวน 132.59 ล้านบาท ลดลง 2.83 ล้านบาท
 ค่าสัมปทานเป็นค่าตอบแทนรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งแปรผันโดยตรงกับรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัท ไฟฟ้า       
น้ำางึม 2 จำากัด
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•	รายการอื่นๆ	จำานวน 110.23 ล้านบาท ลดลง 21.90 ล้านบาท
 ต้นทุนขายอื่นๆ ได้แก่ ค่างานดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชน ค่าเช่า ค่าเบี้ยประกันภัย ค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
และต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจากปีก่อนหน้า 21.90 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 16.58 ส่วนใหญ่มาจากค่างานดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนของบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด 
ที่ลดลงตามข้อตกลงในสัญญา ประกอบกับมีค่าปรับความไม่พร้อมในการจ่ายไฟฟ้าลดลงอีกด้วย

•	คา่สทิธิในการดำาเนินการผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าตดัจำาหน่าย	จำานวน 521.28 ลา้นบาท เกดิจากการตดัจำาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเกิดจากการซื้อกิจการโดยเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด 

•	ต้นทุนบริหารโครงการ	จำานวน 73.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.61 ล้านบาท
 ต้นทุนบริหารโครงการเกิดจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการแก่บริษัทย่อยและ              
บริษัทร่วม ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าท่ีปรึกษา โดยในปี 2558            
มีต้นทุนบริหารโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มธุรกิจ                        
การบริหารโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้อธิบายในหัวข้อ 2.1 (3) รายได้จาก             
ค่าบริหารโครงการ กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ปรากฎในงบการเงินรวม ดังน้ัน               
รายได้ค่าบริหารโครงการท่ีแสดงในงบการเงินรวม จึงมีจำานวน 60.59 ล้านบาท เท่าน้ัน แต่ในงบการเงิน            
เฉพาะกจิการมรีายไดค้า่บรหิารโครงการอยู่ถึง 189.93 ลา้นบาท แสดงให้เห็นวา่ธุรกิจการบรหิารโครงการสามารถ
สร้างกำาไรให้แก่บริษัทได้

•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	จำานวน 344.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือน 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายในสำานักงาน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเสื่อมราคา

	 2.3	ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

  ในปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมจำานวน 8.57 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 34.67 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจาก
เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นมา

 
บริษัท

	 สัดส่วน 
2558 2557

	 เปลี่ยนแปลง
	 	 (%)	 	 	 ล้านบาท	 ร้อยละ
บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด 30%  13.86  12.49  1.37  10.97

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด 30%  21.89  22.18   (0.29 ) (1.31 )

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด 30%  (27.18 ) -   (27.18 ) NA

รวม	 	 8.57		 34.67		 	(26.10	)	 (75.28	)

	 2.4	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

  ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลง 108.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.92 โดยในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จำานวน 1,110.19 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,218.97 ล้านบาท เนื่องจากได้ทยอยชำาระคืนหนี้
ในระหว่างปี และอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง 

	 2.5	ความสามารถในการทำากำาไรและอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

	 รายการ	 2558	 2557	 เปลี่ยนแปลง
อัตรากำาไรขั้นต้น  39.91%  42.07%  (2.16%)

อัตรากำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 54.92%  56.34%  (1.42%)

อัตรากำาไรสุทธิ 11.48%  12.55%  (1.07%)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.51%  1.70%  (0.19%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  2.71%  3.29%  (0.58%)
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  อัตราการทำากำาไรลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายพิเศษของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญา           

เดินเครื่องและบำารุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบำารุงใหญ่โรงไฟฟ้า กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำากัด และตกลงจะชำาระ

ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาจำานวน 134.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบในระยะสั้น และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น                   

สำาหรับราคาก๊าซธรรมชาติท่ีลดลงน้ัน ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสำาคัญต่อความสามารถในการทำากำาไรของบริษัท บางปะอิน      

โคเจนเนอเรชั่น จำากัด เนื่องจากราคาขายไฟฟ้าและต้นทุนค่าเชื้อเพลิงปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน

  นอกจากน้ี อัตรากำาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ได้รับ                       

ผลกระทบจากการลงทุนใน บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด เนื่องจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี ยังอยู่ระหว่าง         

ก่อสร้าง ทำาให้บริษัทต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจนกว่าโครงการจะเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม                   

ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่าน้ัน โดยอัตราส่วนทางการเงินจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อโครงการเริ่มดำาเนินการ                

เชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ที่สม่ำาเสมอตลอดอายุสัมปทาน

3.	 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

	 3.1	การวิเคราะห์สินทรัพย์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 54,566.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 

จำานวน 5,239.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.62 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระสำาคัญดังนี้

	 รายการ	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 เปลี่ยนแปลง

	 หน่วย:	ล้านบาท	 2558 2557 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,140.58  1,830.13  310.45  16.96 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น 528.77  516.13  12.64  2.45 

เงินลงทุนชั่วคราว 1,182.24  235.05  947.19  402.98 

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

อะไหล่และวัสดุคงเหลือ 47.23  44.95  2.28  5.07 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 77.61  53.31  24.30  45.58 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 1,220.68  1,194.90  25.78  2.16 

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 261.07  235.82  25.25  10.71 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,816.00  -  4,816.00   NA 

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า - บริษัทฯ 5,009.53  5,251.88   (242.35 ) (4.61 )

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า - ผู้อื่น 6,321.03  6,599.97   (278.94 )  (4.23 )

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 1,614.81  464.90  1,149.91  247.34 

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 203.95  201.18  2.77  1.38 

รวมสินทรัพย์	 54,566.54		 49,327.35		 5,239.19		 10.62	

•	เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด	รายละเอียดในหัวขอ้ 4 สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงนิทุนของบรษิทั
•	เงินลงทุนชั่วคราว	เพิ่มขึ้น 947.19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัท โดยเงินลงทุนชั่วคราว
นี้จะทยอยนำาไปชำาระเงินเพิ่มทุนในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด

•	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 ลดลง 263.91 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัท บางปะอิน โคเจนเนเรชั่น จำากัด               
ได้รับชำาระค่าขายไฟฟ้าของเดือนพฤศจิกายนภายในสิ้นปี 2558 จึงมียอดค้างรับสำาหรับค่าขายไฟฟ้าของ                                       

เดือนธันวาคมเท่านั้น เมื่อเทียบกับยอดค้างรับของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2557 อีกทั้ง ยอดขายของ 

บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558 ลดลงจากปี 2557 ทำาให้มี                

ยอดค้างรับลดลง

•	สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	 เพ่ิมขึ้น 24.30 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเบ้ียประกันจ่ายล่วงหน้าและภาษีซื้อ                            

จากโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงรายได้ค้างรับ
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ของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนเรชั่น จำากัด จากการเคลมประกัน Business Interruption จากเหตุเพลิงไหม้

ของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

•	เงินลงทุนบริษัทร่วม	เพิ่มขึ้น 4,816 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นและลงทุนในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จำากัด 

•	สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า	ลดลง 521.29 ล้านบาท เนื่องจากการตัดจำาหน่ายระหว่างงวด
•	ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	เพิ่มขึ้น 1,149.91 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้า 
บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

•	สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาภายใต้สัญญาสัมปทาน	 และ	ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	ลดลงรวม 1,292.18 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าเสื่อมราคาระหว่างงวด

	 3.2	การวิเคราะห์หนี้สิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 22,754.36 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 

จำานวน 469.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.02 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระสำาคัญดังนี้

	 รายการ	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 เปลี่ยนแปลง

	 หน่วย:	ล้านบาท	 2558 2557 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 618.64  427.73  190.91  44.63 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 30.23  44.15   (13.92 )  (31.53 )

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.73  9.83   (6.10 )  (62.07 )

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  -  71.33   (71.33 )  (100.00 )

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

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 24.66  20.21  4.45  22.04 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15.11  10.83  4.28  39.49 

หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 157.69  146.57  11.12  7.59 

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

•	เจา้หนีก้ารค้าและเจ้าหนี้อืน่	เพิม่ขึ้น 190.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.63 ส่วนใหญม่าจากการยกเลิกสัญญา
เดินเครื่องและบำารุงรักษา รวมถึงสัญญาซ่อมบำารุงใหญ่โรงไฟฟ้า ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด                       

กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำากัด และมีค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาค้างจ่ายจำานวน 134.71 ล้านบาท 

ประกอบกับ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 อยู่ระหว่างก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี 2558 

เป็นต้นมา จึงมีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

•	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ลดลง 71.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด 
มีเงินสดเพียงพอใช้หมุนเวียนในกิจการ จึงไม่จำาเป็นต้องอาศัยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

•	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ลดลง 588.82 ล้านบาท เนื่องจากได้ใช้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างงวด 
แม้จะมีเงินกู้ยืมเพิ่มมากขึ้นสำาหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2

	 	 	 	 บริษัท	 ยอดเงินกู้ยืมระยะยาว
	 	 	 	 	 (ล้านบาท)
  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)  470.00 

  บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด   16,228.73 

  บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด (โครงการ 1)  3,863.40 

  บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด (โครงการ 2)  922.00 

  บริษัท บางเขนชัย จำากัด  502.89 

	 	 รวม			 21,987.02	

 รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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•	หนีส้นิตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ	มจีำานวน 24.66 ลา้นบาท เกดิจากการเขา้ทำา Interest Rate Swap สำาหรบั

เงินกู้ระยะยาวบางส่วนของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด เพื่อเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว                

เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทุกสิ้นไตรมาส

	 3.3	การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำานวน 31,812.18 ล้านบาท                  

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมา 5,708.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.87 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นลดลงที่มีสาระสำาคัญดังนี้

	 รายการ	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 เปลี่ยนแปลง

	 หน่วย:	ล้านบาท	 2558 2557 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 7,370.00  5,500.00  1,870.00  34.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 9,522.33  5,796.91  3,725.42  64.27 

กำาไรสะสม - สำารองตามกฎหมาย 26.34  10.28  16.06  156.26 

กำาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร  1,152.42  866.61  285.81  32.98 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (316.65 )  (125.67 )  (190.98 ) (151.97 ) 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ

 บริษัทย่อย 14,057.74  14,055.45  2.29  0.02 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 31,812.18		 26,103.58		 5,708.60		 21.87	

• ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพิ่มขึ้นรวม 5,595.42 ล้านบาท จากการ

เพ่ิมทุนจำานวน 1,870 ลา้นหุ้นเพ่ือเสนอขายให้แกผู้่ถือหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

• องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จำานวน (316.65) ล้านบาท ส่วนใหญ่คือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด โดยแบ่งเป็น 2 รายการ ได้แก่

1) การบัญชีสำาหรับการป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด              

เพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นอันเกีย่วเน่ืองกบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าท่ีคาดการณ์ในอนาคต

ซึ่งส่วนหน่ึงอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกำาหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการท่ีมี             

การป้องกันความเสี่ยง (Hedged Item) และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเครื่องมือ

ท่ีใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของกำาไรขาดทุน       

จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

2) การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของ บริษัท 

บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด โดยกำาหนดให้กระแสเงินสด

เกีย่วกบัดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายการท่ีมกีารป้องกนัความเสีย่ง (Hedged Item) และตราสารอนุพันธ์ Interest 

Rate Swap เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Instrument) ซึ่งจะสามารถลดความ

ผันผวนของกำาไรขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ได้

 ทั้งนี้ ส่วนที่มีประสิทธิผล (Effective Portion) ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน

ความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการรับรู้โดยผ่านกำาไรขาดทุนของบริษัท และ

จะถกูโอนไปรบัรูใ้นสว่นของกำาไรหรอืขาดทุนเม่ือรายการท่ีมีการป้องกันความเสีย่งมผีลกระทบต่อกำาไรหรอืขาดทุน 

4.	 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

	 4.1	แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำานวน 2,140.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก                            

สิ้นปี 2557 ทั้งสิ้น 310.45 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย
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	 	 รายการ	 หน่วย:	ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 4,058.19 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (6,984.38 )

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,234.31 

เงินสดลดลงจากขาดทุนจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  2.33 

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	 310.45	

  กิจกรรมดำาเนินงาน

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 4,058.19 ล้านบาท มาจากกำาไรสุทธิปรับปรุงด้วยรายการที่               

ไม่เกี่ยวกับเงินสดและการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

  กิจกรรมลงทุน

  เงนิสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จำานวน 6,984.38 ลา้นบาท สว่นใหญเ่กดิจากการเขา้ซือ้หุ้นและลงทุนใน บรษิทั 

ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด จำานวน 4,862.70 ล้านบาท การลงทุนในโครงการระหว่างก่อสร้างจำานวน 1,103.75 ล้านบาท 

และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจำานวน 941.50 ล้านบาท

  กิจกรรมจัดหาเงิน

  เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 3,234.31 ล้านบาท เป็นผลจากการเพ่ิมทุนจำานวน 5,595.42           

ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินกู้จำานวน 1,053.87 ล้านบาท และชำาระดอกเบี้ยจำานวน 1,033.4 ล้านบาท 

	 	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	
เปลี่ยนแปลง

	 	 หน่วย:	เท่า	 2558 2557 

งบการเงินรวม   0.72   0.89   (0.17)

งบการเงินเฉพาะกิจการ   0.03   0.04   (0.01)

	 4.2	ความเพียงพอของสภาพคล่อง

	 	 อัตราส่วนสภาพคล่อง		 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	
เปลี่ยนแปลง

	 	 หน่วย:	เท่า	 2558 2557 

งบการเงินรวม  2.15  1.87   0.28 

งบการเงินเฉพาะกิจการ   27.81   21.89   5.93 

	 4.3	ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดำาเนินงานและภาระ            

ผูกพันอื่น

	 4.4	เหตุการณ์หรือปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต

  ปัจจัยหลักท่ีจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินและการดำาเนินงานในอนาคตของบริษัทมาจากโครงการระหว่างก่อสร้าง

ท้ังสองโครงการได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาไซยะบุรี            

ซึ่งเมื่อเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2560 และ 2562 ตามลำาดับ จะช่วยเพิ่มรายได้ในระยะยาวแก่บริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากัด	(มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย                 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ              

ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและ

หมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหลา่น้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิและรบัผิดชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บรหิารพิจารณาวา่จำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงนิท่ีปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าไดป้ฏิบัตงิาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำาคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้อง

ตามท่ีควรของกจิการ เพ่ือออกแบบวธิกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไมใ่ชเ่พ่ือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็น 

ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี                 

ท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนอ              

งบการเงินโดยรวม 

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น         

ของข้าพเจ้า

ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ซีเค                    

พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 	 	 	 ศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภ�พันธ์ 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 หมายเหตุ	 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,140,584,830  1,830,132,583  270,888,704  487,115,744

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น 7 528,774,885  516,133,527  -  -

เงินลงทุนชั่วคราว 8 1,182,239,606   235,048,767   1,105,555,626   179,644,234 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 9 1,219,268,919   1,483,177,493   17,724,660   18,655,133 

อะไหล่และวัสดุคงเหลือ   47,227,753   44,947,155   -   - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   77,606,258   53,309,293   2,602,171   4,760,696 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	  5,195,702,251   4,162,748,818   1,396,771,161   690,175,807 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว 10 1,220,677,307   1,194,900,016   -   - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -   -   11,305,761,474   11,084,075,400 

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 12 261,067,824   235,817,892   192,938,970   192,938,970 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 4,815,999,217   -   4,862,700,000   - 

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า -   

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 14 5,009,534,821   5,251,881,839   -   -

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า -   

 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย 14 6,321,028,392   6,599,965,198   -   -

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 15 1,614,807,030   464,900,336   -   -

สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาภายใต้สัญญา

 สัมปทาน 16 24,312,865,393   25,385,664,684   -   -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 5,610,909,139   5,830,294,634   52,023,874   39,867,297

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  203,951,235   201,177,454   5,173,568   4,983,230

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 49,370,840,358   45,164,602,053   16,418,597,886   11,321,864,897

รวมสินทรัพย์	 	 54,566,542,609   49,327,350,871   17,815,369,047   12,012,040,704

  
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้  
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(หน่วย: บาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 หมายเหตุ	 2558 2557 2558 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หนี้สินหมุนเวียน  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 18 618,638,343   427,731,675   13,208,319   10,663,064

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนด  

 ชำาระภายในหนึ่งปี  1,873,632   6,124,535   1,873,632   1,203,978

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19 -   71,333,690   -   -

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 20 1,765,675,455   1,671,794,820   30,000,000   15,000,000

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  131,069   228,383   -   -

เงินประกันผลงาน 6 95,237   2,361,526   88,037   88,037

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   30,005,726   41,564,075   5,049,588   4,578,227

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	  2,416,419,462   2,221,138,704   50,219,576   31,533,306

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -   

 สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  1,855,158   3,705,659   1,855,158   1,873,380

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -  

 สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 20 20,138,630,012   20,821,320,392   439,159,761   468,991,713

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  24,661,190   20,207,730   -   -

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  15,107,034   10,829,805   7,262,537   5,124,736

หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6, 21 157,687,658   146,570,112   -   -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 20,337,941,052   21,002,633,698   448,277,456   475,989,829

รวมหนี้สิน	 	 22,754,360,514   23,223,772,402   498,497,032   507,523,135

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้  

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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(หน่วย: บาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 หมายเหตุ	 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนเรือนหุ้น 23  

 ทุนจดทะเบียน  

  หุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น 

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

   (31 ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญ 

   1,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)  9,240,000,000   5,500,000,000   9,240,000,000   5,500,000,000 

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว  

  หุ้นสามัญ 7,370,000,000 หุ้น 

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

   (31 ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญ 

   1,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)  7,370,000,000   5,500,000,000   7,370,000,000   5,500,000,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 23 9,522,332,101   5,796,908,660   9,522,332,101   5,796,908,660

กำาไรสะสม  

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 24 26,343,853   10,280,115   26,343,853   10,280,115

 ยังไม่ได้จัดสรร  1,152,418,946   866,605,141   390,535,539   195,322,187

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   (316,649,666 )  (125,668,901 )  7,660,522   2,006,607

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  17,754,445,234   12,048,125,015   17,316,872,015   11,504,517,569

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย  14,057,736,861   14,055,453,454   -   -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 31,812,182,095   26,103,578,469   17,316,872,015   11,504,517,569

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 54,566,542,609   49,327,350,871   17,815,369,047   12,012,040,704

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 หมายเหตุ	 2558 2557 2558 2557

กำาไรขาดทุน:  

รายได้  
รายได้จากการขาย  
 รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำา 6 6,585,089,829   6,829,958,493   -   -
 รายได้จากการขายไฟฟ้า - เงินส่วนเพิ่ม
  ราคารับซื้อไฟฟ้า   111,416,640   112,183,680   -   -
รายได้ค่าบริหารโครงการ 6 60,591,241   56,856,445   189,928,260   170,465,517
รายได้เงินปันผล 6, 11, 12 -   -   315,459,522   205,682,684
รายได้อื่น  
 ดอกเบี้ยรับ  30,548,788   24,329,941   8,150,293   12,924,705
 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  41,874,201   -   -   -
 อื่นๆ  21,171,135   4,037,127   7,957,125   1,105,569
รวมรายได้	 	 6,850,691,834   7,027,365,686   521,495,200   390,178,475
ค่าใช้จ่าย  
ต้นทุนขาย  
 ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำา 6 4,023,695,873   4,021,671,507   -   -
 ค่าสิทธิในการดำาเนินการผลิตและ
  จำาหน่ายไฟฟ้าตัดจำาหน่าย  521,283,824   521,283,824   -   -
ต้นทุนการบริหารโครงการ  73,122,554   68,507,848   73,122,554   68,507,848
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6 344,562,797   344,470,312   103,376,149   82,294,408
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  -   4,739,447   2,119   1,279
รวมค่าใช้จ่าย	 	 4,962,665,048   4,960,672,938   176,500,822   150,803,535 
กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน
	 ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	และบริษัทร่วม	
	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 1,888,026,786   2,066,692,748   344,994,378   239,374,940
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการ
 ที่ควบคุมร่วมกัน 12 35,749,932   34,670,713   -   -
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 (27,180,654 )  -   -   -
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 1,896,596,064   2,101,363,461   344,994,378   239,374,940
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (1,110,185,022 )  (1,218,970,712 )  (23,719,628 )  (25,108,959 )
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  786,411,042   882,392,749   321,274,750   214,265,981
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (292,709 )  (243,731 )  -   -
กำาไรสำาหรับปี  786,118,333   882,149,018   321,274,750   214,265,981

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไร
 หรือขาดทุนในภายหลัง  
กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  5,690,534  1,857,991  5,653,915  1,857,991
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง
 ในกระแสเงินสด  (438,831,468 )  (25,443,480 ) -  -
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (433,140,934 )  (23,585,489 )  5,653,915   1,857,991
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  352,977,399   858,563,529   326,928,665   216,123,972

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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(หน่วย: บาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 หมายเหตุ	 2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกำาไร  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  411,875,203   471,815,975   321,274,750   214,265,981

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย  374,243,130   410,333,043  

    786,118,333   882,149,018

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   220,894,438   458,339,928   326,928,665   216,123,972

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย  132,082,961   400,223,601  

    352,977,399   858,563,529

กำาไรต่อหุ้น 29  

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  

 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.06  0.09  0.05  0.04

 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (หุ้น)  6,611,753,425  5,500,000,000  6,611,753,425  5,500,000,000

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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(หน่วย: บาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  

กำาไรก่อนภาษี  786,411,042  882,392,749  321,274,750  214,265,981

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน  

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  1,344,430,156  1,336,889,493  6,402,060  3,372,092

 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (35,749,932 ) (34,670,713 ) -  -

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  27,180,654  -  -  -

 ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอุปกรณ ์ 826,382  (2,653,914 ) (29,203 ) (1,192 )

 ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (25,772,691 ) 29,139,783  -  -

 ตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 11,790,507  8,883,963  168,048  -

 ค่าสิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

  ตัดจำาหน่าย  521,283,824  521,283,824  -  -

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  1,112,749,976  1,202,670,621  23,551,580  24,940,910

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  4,245,276  4,331,831  2,137,801  2,828,885

 รายได้เงินปันผล  -  -  (315,459,522 ) (205,682,684 )

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง  

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  3,747,395,194  3,948,267,637  38,045,514  39,723,992

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  261,309,745  (484,175,638 ) 930,472  (15,744,705 )

 อะไหล่และวัสดุคงเหลือ  (2,280,598 ) (24,549,992 ) -  -

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (24,045,246 ) 105,653,698  2,410,244  (4,389,755 )

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (11,687,708 ) (5,174,092 ) (681,704 ) (4,895,861 )

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  151,913,596  (223,321,527 ) 2,353,274  2,608,042

 เงินประกันผลงาน  (2,266,289 ) (2,182,847 ) -  47,352

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (11,558,349 ) (8,893,784 ) 471,361  4,043,619

 หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  14,156,690  -  -

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  4,108,780,345  3,319,780,145  43,529,161  21,392,684

 จ่ายดอกเบี้ย  (49,949,016 ) (55,098,821 ) (23,561,484 ) (25,155,551 )

 จ่ายภาษีเงินได้  (641,742 ) (1,059,732 ) (251,720 ) (265,643 )

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน  4,058,189,587  3,263,621,592  19,715,957  (4,028,510 )

  
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	 	

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นเพิ่มขึ้น  (12,828,015 ) (55,756,562 ) -  -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น) (2,661,083 ) 153,744,266  -  - 

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (941,500,306 ) (168,842,651 ) (920,257,477 ) (167,516,119 )

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  (221,686,074 ) -

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

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น  (1,103,747,617 ) (91,704,166 ) -  -

อุปกรณ์เพิ่มขึ้น  (63,295,069 ) (88,668,320 ) (27,689,415 ) (28,598,258 )

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ ์  10,555,564  4,699,650  10,504,666  63,900

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  -  -  304,959,522  187,682,684

เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  10,500,000  18,000,000  10,500,000  18,000,000

จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ  

 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง  (18,703,832 ) (1,198,406 ) -  -

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	  (6,984,380,358 ) (229,726,189 ) (5,706,368,778 ) 9,632,207

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 	

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ

 บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  120,113,922  -  -  -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  -  1,181,333,690  -  -

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (71,333,690 ) (1,170,000,000 ) -  -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง  (982,539,000 ) (1,649,636,850 ) (15,000,000 ) (10,000,000 )

จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้  (34,042,500 ) -  -  -

จ่ายค่าธรรมเนียมขยายเวลาชำาระคืนเงินกู ้  -  (28,449,795 ) -  -

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  5,595,423,441  -  5,595,423,441  -

จ่ายดอกเบี้ย  (1,033,401,022 ) (1,149,536,152 ) -  -

เงินปันผลจ่าย  (109,997,660 ) -  (109,997,660 ) -

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย  (249,913,476 ) (168,604,316 ) -  -

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน  3,234,310,015  (2,984,893,423 ) 5,470,425,781  (10,000,000 )

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ

	 รายการเทียบเท่าเงินสด  2,333,003  (10,342,701 ) -  -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธ ิ 310,452,247  38,659,279  (216,227,040 ) (4,396,303 )

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  1,830,132,583  1,791,473,304  487,115,744  491,512,047

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป ี  2,140,584,830  1,830,132,583  270,888,704  487,115,744

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม  

รายการที่มิใช่เงินสด  

 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง  

  เจ้าหนี้ค่าโครงการ และเจ้าหนี้อื่น  47,355,709  7,267,673  -  -

 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างจ่าย 185,567  -  -  -

 อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  -  4,568,818  201,885  1,428,316

 โอนเงินมัดจำาค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ ์  -   3,607,874   -   -

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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1.	 ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำากัดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 และ           

มีภูมิลำาเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 

พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีบริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน

ประเทศไทยเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ ่ธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ คอื การลงทุนในธุรกิจผลติและจำาหน่ายพลงังานไฟฟ้า และให้บรกิาร 

คำาปรึกษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

2.	 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กำาหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ลงวันที ่28 กนัยายน 2554 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

  งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 

“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

   
จัดตั้งขึ้นใน

	 อัตราร้อยละ

	 ชื่อบริษัท	 ลักษณะธุรกิจ	
ประเทศ

	 ของการถือหุ้น

    2558 2557

    ร้อยละ ร้อยละ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	

	 (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)    

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด

 (รวมส่วนได้เสียในบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด) ลงทุนในบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 ไทย 56 56

  จำากัด 

บริษัท บางเขนชัย จำากัด ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 

  โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า

  และพลังงานอื่นทุกประเภท ไทย 65 65

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำากัด(1) ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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จัดตั้งขึ้นใน

	 อัตราร้อยละ

	 ชื่อบริษัท	 ลักษณะธุรกิจ	
ประเทศ

	 ของการถือหุ้น

    2558 2557

    ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด(1) ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100

บริษัท วิส โซลิส จำากัด(1) ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด(1) ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด(1) ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 100 100

	 (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ)    

บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า  สาธารณรัฐ 42 42

 (ถือหุ้นโดยบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย โครงการพลังน้ำา น้ำางึม 2 ประชาธิปไตย

 เอนเนอร์จี จำากัด ในอัตราร้อยละ 75)  ประชาชนลาว 

(1) ยังไม่ได้เริ่มดำ�เนินธุรกิจก�รค้�

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วน             

ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ     

อย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯ นำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ มีอำานาจในการ

ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจาก                     

งบการเงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย          

ส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ         

ผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 2.3 บริษัทฯ จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม

ตามวิธีราคาทุน

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

	 ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  บรษิทัฯ ไดน้ำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2557) และฉบับใหมท่ี่ออกโดยสภาวชิาชพี

บัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน             

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง                

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี

กับผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ             

งบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลง            

หลักการสำาคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

  มาตรฐานฉบับปรบัปรงุน้ีกำาหนดให้กจิการตอ้งรบัรูร้ายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภัยทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันที        

ในกำาไรขาดทุน หรือในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำาไรขาดทุนก็ได้ 

  มาตรฐานฉบับปรบัปรงุดงักลา่วไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิน้ีเน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายการกำาไรขาดทุน 

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	เรื่อง	งบการเงินรวม	

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี 10 กำาหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทำางบการเงนิรวม โดยใชแ้ทนเน้ือหา

เกี่ยวกับการบัญชีสำาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำาหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่า ผู้ลงทุนมีอำานาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ 

ภายใตม้าตรฐานฉบับน้ีผู้ลงทุนจะถอืวา่ตนควบคมุกจิการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสทิธิไดร้บัหรอืมีสว่นไดเ้สยีในผลตอบแทน

ของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินผลตอบแทนน้ันได้          

ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญนี้ส่งผลให ้

ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่ 

และจะต้องนำาบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำางบการเงินรวมบ้าง การเปลี่ยนแปลงหลักการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน      

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	เรื่อง	การร่วมการงาน	

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint 

control) กับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้ว

ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกำาหนดประเภท

ของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การดำาเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึก

ส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดำาเนินงานร่วมกัน ให้กิจการ

รับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำาเนินงานร่วมกันตามส่วนท่ีตนมีสิทธิ                    

ตามสญัญาในงบการเงนิเฉพาะกจิการของตน แตห่ากเป็นการรว่มคา้ ให้กิจการรบัรูเ้งนิลงทุนในการรว่มคา้ตามวธีิสว่นไดเ้สยี 

ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มาตรฐานดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนินีเ้น่ืองจาก บรษิทัฯ ใชว้ธีิสว่นไดเ้สยีในการบันทึกเงนิลงทุนในกิจการ

ที่ควบคุมร่วมกันซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเป็นการร่วมค้าอยู่แต่เดิมแล้ว

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

  มาตรฐานฉบับนีก้ำาหนดแนวทางเกีย่วกบัการวดัมลูคา่ยุตธิรรมและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกับการวดัมลูคา่ยุติธรรม 

กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อกำาหนดของมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน กิจการ             

จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานฉบับน้ีและใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการ

เริ่มใช้มาตรฐานนี้ 

  มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

	 ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

  ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 

2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา



177บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น

เพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐาน            

การรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรงุและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัตทิางบัญชดีงักลา่วจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคญั

ต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

 

4.	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

	 4.1	การรวมธุรกิจ

  บริษัทฯ บันทึกบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัทฯ (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจ

ด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อ และจำานวนของส่วนของผู้ท่ีไม่มีอำานาจ

ควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ท่ีไม่มีอำานาจควบคุม (ถ้ามี) ในผู้ถูกซ้ือด้วย                

มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอำานาจควบคุมนั้น 

  บริษัทฯ บันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ 

	 4.2	การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

  ร�ยได้จ�กก�รข�ยไฟฟ้�และไอน้ำ�

  รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

  รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำาคิดจากปริมาณไฟฟ้าท่ีตกลงขายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต                   

แห่งประเทศไทย (ปริมาณไฟฟ้าท่ีจ่ายจริง และปริมาณไฟฟ้าท่ีพร้อมจ่าย ซึ่งรอคำาสั่งผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต           

แห่งประเทศไทย) ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่กำาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

  รายได้จากการขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าและการปรับอัตรา

ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) สุทธิจากค่าดำาเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  ร�ยได้ค่�บริห�รโครงก�ร

  รายได้ค่าบริหารโครงการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

  ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

  เงินปันผลรับ

  เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

  ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยอื่น

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับและภาระที่จะต้องจ่าย

	 4.3	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 

ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้ 

 

	 4.4	ลูกหนี้การค้า

  ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

สำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน 

และการวิเคราะห์อายุหนี้ 
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	 4.5	อะไหล่และวัสดุคงเหลือ

  อะไหล่และวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่

ราคาใดจะต่ำากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

	 4.6	เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์          

ดงักลา่วบันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน และจะบันทึกในสว่นของกำาไรหรอืขาดทุนเม่ือไดจ้ำาหน่ายหลกัทรพัย์

นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ค) เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย กจิการท่ีควบคมุรว่มกันและบรษิทัรว่มท่ีแสดงอยู่ในงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงมูลคา่

ตามวิธีราคาทุน

  มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

	 4.7	สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและค่าตัดจำาหน่าย

  บรษิทัฯ บันทึกตน้ทุนเริม่แรกของสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (สทิธิในการดำาเนนิการผลติและจำาหน่ายไฟฟ้า) ท่ีไดม้าจาก

การรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สิทธิในการดำาเนินการ

ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

  บรษิทัฯ คิดคา่ตัดจำาหน่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาให้สทิธิดำาเนนิการผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าท่ีเหลอือยู่ของ

บริษัทย่อย นับจากวันที่บริษัทฯ มีอำานาจควบคุมบริษัทย่อย หรือในกรณีที่บริษัทย่อยยังไม่เริ่มดำาเนินการจำาหน่ายกระแส

ไฟฟ้า ณ วันท่ีบริษัทฯ มีอำานาจควบคุมบริษัทย่อยน้ัน บริษัทฯ จะเริ่มคิดค่าตัดจำาหน่ายนับจากวันท่ีบริษัทย่อยเริ่ม              

ดำาเนินการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ประมาณ 10 ถึง 27 ปี) เเละจะมีการประเมินการด้อยค่าของ

สินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่าย

ของสิทธิในการดำาเนินการผลิตเเละจำาหน่ายไฟฟ้าทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไร

หรือขาดทุน

	 4.8	ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

  บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนท้ังหมดและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์ ต้นทุน

โครงการระหว่างก่อสร้างรวมถึงค่าบริหารและจัดการโครงการ ค่าที่ปรึกษา ค่าออกแบบ ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายทาง          

การเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า

	 4.9	สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังนำ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน

  บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด บันทึกต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา 

น้ำางึม 2 เป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ “สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาภายใต้สัญญาสัมปทาน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาภายใต้สัญญาสัมปทานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม เเละ                 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ (ถ้าม)ี คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัย์โครงการไฟฟ้าพลงัน้ำาภายใตส้ญัญาสมัปทานคำานวณจาก

ราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานโดยประมาณ 27 ปี ค่าเสื่อมราคารวม

อยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
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	 4.10	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม เเละค่าเผื่อ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์

โดยประมาณดังนี้

  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 25 ปี

  โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและอุปกรณ์ 5 ถึง 25 ปี

  เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี

  ยานพาหนะ 5 ปี

  ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าของบริษัทย่อย 10 ปี และ 24 ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

	 4.11	 ต้นทุนการกู้ยืม

  ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีนำาไปใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการ                

แปลงสภาพให้พร้อมใช้ ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์น้ันจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ี

มุง่ประสงค ์สว่นตน้ทุนการกูยื้มอ่ืนถือเป็นคา่ใชจ่้ายในงวดท่ีเกดิรายการ ตน้ทุนการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืน

ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

	 4.12	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถึง บุคคลหรอืกิจการท่ีมอีำานาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯ 

ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

  นอกจากน้ีบุคคลหรอืกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกันยังหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลท่ีมสีทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

 

	 4.13	 สัญญาเช่าระยะยาว

  สญัญาเชา่ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณท่ี์ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญไ่ดโ้อนไปให้กบั

ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือ

มลูคา่ปัจจุบันสทุธิของจำานวนเงนิท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเชา่แลว้แตม่ลูค่าใดจะต่ำากวา่ ภาระผูกพันตามสญัญาเชา่หักคา่ใชจ่้าย

ทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 

สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

  สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้

กบัผู้เชา่ถอืเป็นสญัญาเชา่ดำาเนินงาน จำานวนเงนิท่ีจ่ายตามสญัญาเชา่ดำาเนินงานรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายในสว่นของกำาไรหรอืขาดทุน

ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

	 4.14	 เงินตราต่างประเทศ

  บรษิทัฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกลุเงนิบาท ซึง่เป็นสกลุเงนิท่ีใชใ้นการดำาเนินงาน

ของบรษิทัฯ รายการตา่งๆ ของแตล่ะกจิการท่ีรวมอยู่ในงบการเงนิรวมวดัมลูคา่ดว้ยสกลุเงนิท่ีใชใ้นการดำาเนินงานของแตล่ะ

กิจการนั้น
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  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงาน 

  กำาไรและขาดทุนท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอัตราแลกเปลีย่นไดร้วมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน กำาไร

และขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของ

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

	 4.15	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่า

ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ท้ังน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 

	 4.16	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส รางวัลประจำาปีและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น          

ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

  โครงก�รสมทบเงิน

  บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย 

เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ            

ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

  โครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี                    

คดิลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชีย่วชาญอิสระไดท้ำาการประเมนิภาระผูกพัน

ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 

สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 4.17	 ประมาณการหนี้สิน

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสนิไวใ้นบัญชเีมือ่ภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตี

ไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้ง

ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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	 4.18	 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากรและสัญญาสัมปทาน

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษี              

ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ 

แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้            

ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์

จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มี

กำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้น

เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

	 4.19	 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง

	 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

  บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงและบรษิทัรว่มไดใ้ชต้ราสารอนุพันธ์เป็นเครือ่งมอืทางการเงนิเพ่ือบรหิารความเสีย่งท่ีเกดิจาก

การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย คือ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

  ตราสารอนุพันธ์จะบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำารายการ และมีการวัดมูลค่า             

ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราที่กำาหนดโดยตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำาไรหรือขาดทุนจากการ

เปลีย่นแปลงของมูลคา่ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิจะบันทึกเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิเมือ่มลูคา่ยุติธรรมเป็นกำาไร

และบันทึกเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมูลค่ายุติธรรมเป็นขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากตราสารอนุพันธ์เข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็น

เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง การบันทึกรายการกำาไรหรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรมจะขึน้อยู่กบัประเภท

ของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

	 การบัญชีสำาหรับการป้องกันความเสี่ยง	-	การป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด

  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะนำาการบัญชีสำาหรับการป้องกันความเสี่ยงมาใช้เมื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

สามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน และสามารถวัดผลของการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน

ของกระแสเงินสดท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

หรือรายการพยากรณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดในอนาคต (Highly probable forecast transactions) และ

สามารถป้องกนัความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจะรบัรูใ้นกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน และเมือ่รายการท่ีมกีารป้องกนัความเสีย่ง 

จากกระแสเงินสดได้เกิดขึ้น จะโอนกำาไรหรือขาดทุนที่ได้เคยรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เป็นกำาไรหรือขาดทุนในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ถ้าเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ กำาไรหรือขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ไปยังส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
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	 4.20	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน

ให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                 

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี

สภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ

พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

  ลำาดบัชัน้ของมลูคา่ยุติธรรมท่ีใชว้ดัมลูคา่และเปิดเผยมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงนิแบ่งออก

เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

  ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

  ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

  ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

  ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิความจำาเป็นในการโอนรายการระหวา่งลำาดบั

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ           

เกิดขึ้นประจำา

 

5.	 การใช้ประมาณการทางบัญชี

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณ

และการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ี             

ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณไว้

6.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่าน้ัน              

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	
นโยบายการกำาหนดราคา

 2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

รายได้ค่าบริหารโครงการ - - 129 118 ราคาตามสัญญา

เงินปันผลรับ - - 305 188 ตามที่ประกาศจ่าย

รายได้อื่น - - 1 1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

เงินปันผลรับ - - 11 18 ตามที่ประกาศจ่าย

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     

รายได้ค่าบริหารโครงการ 36 - 36 - ราคาตามสัญญา
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(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	
นโยบายการกำาหนดราคา

 2558 2557 2558 2557

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

รายได้จากการขายไฟฟ้า 3,883 3,976 - - ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าบริหารโครงการ 25 57 25 52 ราคาตามสัญญา

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 1,061 - - - ราคาตามสัญญาก่อสร้าง

ต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำา 2,426 2,455 - - ราคาตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 26 21 10 12 ราคาตามสัญญา 

ค่าบริหารและจัดการโครงการ(1) 3 3 - - ราคาตามสัญญา

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย 250 169 - - ตามที่ประกาศจ่าย

(1) รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด

ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 
ลักษณะความสัมพันธ์

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	9)     

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 บริษัทย่อย  - - 11,699 12,050

 บริษัทร่วม  5,334 5,094 5,334 5,094

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 923,471 985,628 - -

    ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ

    บริษัทย่อย 

     928,805 990,722 17,033 17,144

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

	 เงินทดรอง	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 บริษัทย่อย  - - - 77

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	กิจการ	  

ที่เกี่ยวข้องกัน	 	 928,805 990,722 17,033 17,221
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(หน่วย: พันบาท)

 
ลักษณะความสัมพันธ์

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	18)	 	 	 	 	

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 - บริษัท พีที จำากัดผู้เดียว เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ 42,141 31,088 - -

    บริษัทย่อย

 - บริษัท ราช - ลาว เซอร์วิส จำากัด เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของ 184,647 38,101 - -

    บริษัทย่อย

 - รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 1,702 1,539 - -

    ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ

    บริษัทย่อย

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 3,147 2,288 - -

    ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ

    บริษัทย่อย

 - รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของ 72,080 79,449 - -

  ประชาชนลาว บริษัทย่อย

 - บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของ 147,812 173,639 - -

    บริษัทย่อย

 - บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำากัด มีกรรมการร่วมกัน 63 58 - -

 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 5,480 4,886 - -

     457,072 331,048 - -

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

ก)	เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	-	กิจการที่

	 เกี่ยวข้องกัน

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 - บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 46,111 - - -

ข)	เจ้าหนี้ค่าโครงการ	-	กิจการที่

	 เกี่ยวข้องกัน     

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 - บริษัท พีที จำากัดผู้เดียว เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ 1,000 - - -

    บริษัทย่อย

 - บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำากัด มีกรรมการร่วมกัน 691 - - -

     1,691 - - -
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(หน่วย: พันบาท)

 
ลักษณะความสัมพันธ์

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

ค)	เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

 บริษัทย่อย  - - - 54

 บริษัทร่วม  509 - 255 -

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 - บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 701 691 246 595

 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ 236 221 - -

  (มหาชน) บริษัทย่อย

 - บริษัท ราช - ลาว เซอร์วิส จำากัด เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของ 1,333 891 - -

    บริษัทย่อย

 - รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ - 10 - -

    ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ

    บริษัทย่อย

 - บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำากัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 6,980 - - -

 - บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำากัด มีกรรมการร่วมกัน 340 439 - 129

     10,099 2,252 501 778

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการ  

ที่เกี่ยวข้องกัน	 	 514,973 333,300 501 778

     

เงินประกันผลงาน	-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

 - บริษัท พีที จำากัดผู้เดียว เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ - 2,237 - -

    บริษัทย่อย

หนี้สินระยะยาวอื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 157,688 146,570 - -

    ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ

    บริษัทย่อย

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน             

ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 74.1 79.1 28.9 28.0

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 4.7 4.9 1.3 1.2

รวม		  78.8 84.0 30.2 29.2



186 รายงานประจำาปี 2558

7.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด/เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

เงินสด  769 943 100 200

เงินฝากธนาคาร 2,139,816 1,829,190 270,789 486,916

รวม   2,140,585 1,830,133 270,889 487,116

 บริษัทย่อยได้จำานำาและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เป็นจำานวนประมาณ 1,901 ล้านบาท (2557: 1,360 ล้านบาท) ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ยืม

ระยะยาวของบริษัทย่อย ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยสามารถถอนเงินฝากในบัญชี

ธนาคารเพื่อนำาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตามปกติได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 1.80 ต่อปี 

(2557: ร้อยละ 0.10 ถึง 3.25 ต่อปี)

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น

 บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด ได้จำานำาและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 เป็นจำานวน 529 ล้านบาท (2557: 516 ล้านบาท) ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ยืม 

ระยะยาวของบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวมีข้อจำากัดในการเบิกใช้ 

เพื่อกันไว้เป็นเงินสำาหรับการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จะครบกำาหนดชำาระภายใน 6 เดือน

 

8.	 เงินลงทุนชั่วคราว

  

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

    

เงินฝากประจำาธนาคาร 57,662 56,405 1,015 1,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย    

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ 1,116,880 176,638 1,096,880 176,638

บวก:  กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน 7,698 2,006 7,661 2,006

   มูลค่ายุติธรรม 1,124,578 178,644 1,104,541 178,644

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 1,182,240 235,049 1,105,556 179,644
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9.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ    

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 928,805 990,722 17,033 17,144

ค้างชำาระ    

 ไม่เกิน 3 เดือน - - - -

 3 - 6 เดือน - - - -

 6 - 12 เดือน - - - -

 มากกว่า 12 เดือน - - - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 928,805 990,722 17,033 17,144

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ    

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 283,113 490,699 - -

ค้างชำาระ    

 ไม่เกิน 3 เดือน - - - -

 3 - 6 เดือน - - - -

 6 - 12 เดือน - - - -

 มากกว่า 12 เดือน - - - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 283,113 490,699 - -

รวมลูกหนี้การค้า 1,211,918 1,481,421 17,033 17,144

ลูกหนี้อื่น    

เงินทดรอง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 77

เงินทดรอง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 22 - - -

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 39 34 39 34

ดอกเบี้ยค้างรับ 7,290 1,722 653 1,400

รวมลูกหนี้อื่น 7,351 1,756 692 1,511

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,219,269 1,483,177 17,725 18,655

10.	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว

 บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด ได้จำานำาและโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 เป็นจำานวน 1,221 ล้านบาท (2557: 1,195 ล้านบาท) ไว้กับกลุ่มผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน

เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวโดยเงินฝากธนาคารดังกล่าวมีข้อจำากัด             

ในการเบิกใช ้เพ่ือกนัไวเ้ป็นเงนิสำารองสำาหรบัการจ่ายคนืเงนิตน้และดอกเบ้ียเงนิกูยื้ม ในกรณท่ีีบรษิทัย่อยไมส่ามารถจ่ายคนื

เงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตรงตามงวดที่ครบกำาหนดชำาระ
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11.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 11.1	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

  
ทุนเรียกชำาระแล้ว	 สัดส่วนเงินลงทุน	 ราคาทุน

	 เงินปันผลที่บริษัทฯ	

	 บริษัท	 	 	 	 รับในระหว่างปี	

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย  6,606,750 6,606,750 56 56 9,249,450 9,249,450 133,192 122,093

เอนเนอร์จี จำากัด

บริษัท บางเขนชัย จำากัด 234,250 234,250 100 100 527,062 527,062 65,590 65,590

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 1,707,050 1,370,000 65 65 1,522,501 1,305,563 106,177 -

 จำากัด

บริษัท ซีเคพี โซล่าร์ จำากัด(1) 5,748 1,000 100 100 5,748 1,000 - -

บริษัท อพอลโล่ พาวเวอร์ จำากัด(1) 250 250 100 100 250 250 - -

บริษัท วิส โซลิส จำากัด(1) 250 250 100 100 250 250 - -

บริษัท โซเล่ พาวเวอร์ จำากัด(1) 250 250 100 100 250 250 - -

บริษัท เฮลิออส พาวเวอร์ จำากัด(1) 250 250 100 100 250 250 - -

รวม     11,305,761 11,084,075 304,959 187,683

(1) ยังไม่ได้เริ่มดำ�เนินธุรกิจก�รค้�

	 11.2	 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำานาจควบคุมที่มีสาระสำาคัญ 

(หน่วย: ล้านบาท)

  
สัดส่วนที่ถือโดย	 ส่วนได้เสีย

 กำาไรหรือขาดทุนที่แบ่ง	 เงินปันผลจ่าย

  
ส่วนได้เสีย	 ที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 ให้กับส่วนได้เสีย	 ให้กับส่วนได้เสีย

	 บริษัท	
ที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 ในบริษัทย่อยสะสม

 ที่ไม่มีอำานาจควบคุมใน	 ที่ไม่มีอำานาจควบคุม

    บริษัทย่อยในระหว่างปี	 ในระหว่างปี

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)      

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 44 44 13,172 13,296 309 346 193 169

 จำากัด

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 35 35 885 759 65 64 57 -

 จำากัด
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	 11.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำานาจควบคุมที่มีสาระสำาคัญ	ซึ่งเป็น

	 	 	 ข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	 	 	 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 บริษัท	บางปะอิน	

 เอนเนอร์จี	จำากัด		 โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด

 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,938 2,764 770 606

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25,981 27,017 6,185 5,247

หนี้สินหมุนเวียน 1,875 1,684 430 447

หนี้สินไม่หมุนเวียน 14,863 16,169 4,595 3,858

	 	 	 สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 บริษัท	บางปะอิน	

 เอนเนอร์จี	จำากัด		 โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด

 2558 2557 2558 2557

รายได้  3,945 3,993 2,670 2,804

กำาไร   993 1,058 212 193

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (415 ) (5 ) (4 ) (20 )

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 578 1,053 208 172

 

	 	 	 สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	 บริษัท	บางปะอิน	

 เอนเนอร์จี	จำากัด		 โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด

 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 3,152 2,692 767 447

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (64 ) 73  (1,127 ) (117 )

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,895 ) (2,739 ) 702  (298 )

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด

 และรายการเทียบเท่าเงินสด 2 (10) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 195 16 343 32
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	 	 	 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด

   บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Equity Contribution Agreement) กับบริษัท เซาท์อีสท์ 

เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด และบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด (ผู้กู้ร่วม) ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนและผู้ให้กู้ของบริษัทดังกล่าว             

โดยบริษัทฯ ตกลงให้เงินสนับสนุนสำาหรับรายได้ส่วนขาดกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 3 ในอนาคต 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าว ทำาให้บริษัทดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืม

เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 307.5 ล้านบาท และบริษัทฯ ตกลง ให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจำานวนไม่เกิน 205 ล้านบาท                  

หากผู้กู้ร่วมผิดนัดชำาระหนี้เงินกู้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการกู้ยืม

   บริษัทฯ ได้นำาใบหุ้นของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด ไปจำานำาไว้กับกลุ่มธนาคารเพื่อเป็น                 

หลักทรัพย์ค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด ที่มีต่อกลุ่มธนาคารดังกล่าว 

	 	 	 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด

   บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ผู้ถือหุ้นรายอื่น 

และผู้ให้กู้ของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทฯ ตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุไว้ในสัญญา 

กรณีที่ต้นทุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีมูลค่าเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้

   ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด มีมติ

อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด จากเดิม 1,370 ล้านบาท เป็น 2,705 ล้านบาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 133.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อใช้ในการดำาเนินการโครงการโรงไฟฟ้า          

อีกแห่งหนึ่ง และให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 

   ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ได้รับชำาระเงินค่าหุ้น

จากผู้ถือหุ้นจำานวนรวมประมาณ 337 ล้านบาท จากการเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้

แต่ละหุ้นรวมจำานวน 122.8 ล้านหุ้น และจากการเรียกชำาระค่าหุ้นเพ่ิมเติมในอัตราร้อยละ 28.1 ของมูลค่าท่ีตราไว้                          

แต่ละหุ้นรวมจำานวน 10.7 ล้านหุ้น

12.	 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 12.1	 รายละเอียดของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	

(หน่วย: พันบาท)

	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  
ลักษณะ	 จัดตั้งขึ้น

	 สัดส่วน	 มูลค่าตามบัญชี	 ราคาทุนของ

	 บริษัท	
ธุรกิจ	 ในประเทศ

	 เงินลงทุน	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	 เงินลงทุน

    2558 2557 2558 2557 2558 2557

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ ผลิตและจำาหน่าย ไทย 30 30 125,291 111,427 85,388 85,388

จำากัด พลังงานไฟฟ้าจาก

 แสงอาทิตย์

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่าย ไทย 30 30 135,777 124,391 107,551 107,551

 พลังงานไฟฟ้าจาก

 แสงอาทิตย์

     261,068 235,818 192,939 192,939
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	 12.2	 ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	และเงินปันผลรับ

   ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผล

รับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน 
เงินปันผลที่บริษัทฯ

 
บริษัท

 ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
รับในระหว่างปี

  ในระหว่างปี 

 2558 2557 2558 2557

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด 13,864 12,486 - -

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด 21,886 22,185 10,500 18,000

รวม   35,750 34,671 10,500 18,000

	 12.3	 ข้อมูลทางการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

   ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	 	 ทุนเรียกชำาระ สินทรัพย์รวม	 หนี้สินรวม	 รายได้รวมสำาหรับ	 กำาไรสำาหรับปี

 
บริษัท

	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่		 ณ	วันที่	 ปีสิ้นสุดวันที่	 สิ้นสุดวันที่

	 	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ 188 188 797 842 432 532 127 128 55 50

จำากัด

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ 277 277 1,004 1,039 608 690 166 172 81 82

จำากัด

	 	 	 บริษัท	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำากัด

   บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) กับบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด 

และผู้ถือหุ้นรายอ่ืน โดยบริษัทฯ ตกลงให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนท่ีระบุไว้ในสัญญา (ร้อยละ 30)                  

รวมเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 12.6 ล้านบาท กรณีที่บริษัทดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบเป็นระยะเวลานานติดต่อกันตาม

เงื่อนไขของสัญญา

   บริษัทฯ ได้นำาใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด ไปจำานำาไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์

ค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อธนาคาร

	 	 	 บริษัท	เชียงราย	โซล่าร์	จำากัด

   บริษัทฯ ได้นำาใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด ไปจำานำาไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักทรัพย์ 

ค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทดังกล่าวที่มีต่อธนาคาร
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13.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 13.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม	

(หน่วย: พันบาท)

	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  
ลักษณะ	 จัดตั้งขึ้น

	 สัดส่วน	 มูลค่าตามบัญชี	 ราคาทุนของ

	 บริษัท	
ธุรกิจ	 ในประเทศ

	 เงินลงทุน	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	 เงินลงทุน

    2558 2557 2558 2557 2558 2557

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์  ผลิตและจำาหน่าย สาธารณรัฐ 30 - 4,815,999 - 4,862,700 -

จำากัด(1) พลังงานไฟฟ้า ประชาธิปไตย

  ประชาชนลาว 

(1) ไม่มีมูลค่�ยุติธรรม เนื่องจ�กหุ้นของบริษัทดังกล่�วไม่ได้ทำ�ก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 13.2	 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

   ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ส่วนแบ่งกำาไร/ขาดทุน ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุน

	 	 จากเงินลงทุนใน	 เบ็ดเสร็จอื่นจาก	 เงินปันผลที่บริษัทฯ

	 บริษัทร่วม	 บริษัทร่วม	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 รับในระหว่างปี

	 	 ในระหว่างปี	 ในระหว่างปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด (27,181) - (19,520) - - -

	 13.3	 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

   ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	 	 ทุนเรียกชำาระ สินทรัพย์รวม	 หนี้สินรวม	 รายได้รวมสำาหรับ	 ขาดทุนสำาหรับปี

 
บริษัท

	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่		 ณ	วันที่	 ปีสิ้นสุดวันที่	 สิ้นสุดวันที่

	 	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ 12,175 9,325 51,122 37,930 40,330 29,578 - 1 (140) (124)

จำากัด
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   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำาปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อ          

หุ้นสามัญในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 30 จากบริษัท ช.การช่าง 

จำากัด (มหาชน) จำานวน 805,830,000 หุ้น เป็นจำานวนเงินรวมประมาณ 4,344 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มทุนในบริษัท          

ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าโครงการของบริษัทดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นจำานวนเงินรวมประมาณ 5,512 

ล้านบาท และรับภาระผูกพันเดิมที่บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัทดังกล่าว

   มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด ณ วันที่

ลงทุนมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

 มูลค่ายุติธรรม	 มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 741,269 741,269

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,006 6,006

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 41,302,030 41,302,030

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า 5,870,681 -

ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้รอตัดบัญชี 790,552 790,552

อาคารและอุปกรณ์ 43,935 43,935

สินทรัพย์อื่น 599 599

รวมสินทรัพย์ 48,755,072 42,884,391

หนี้สิน  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 822,648 822,647

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 32,147,842 32,147,842

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 693,626 693,626

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,955 1,955

ภาระหนี้สินภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ 609,001 -

รวมหนี้สิน 34,275,072 33,666,070

สินทรัพย์สุทธิ 14,480,000 9,218,321

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ	 4,344,000 

ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 4,344,000 

   ปัจจุบัน บริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด มีทุนจดทะเบียน จำานวน 2,686 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

เป็นจำานวนเงินรวม 26,861 ล้านบาท ซึ่งยังเรียกชำาระค่าหุ้นดังกล่าวไม่เต็มมูลค่า ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวจะทยอยเรียกชำาระ

ค่าหุ้นตามความจำาเป็นในการใช้เงินของโครงการ 

   ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด ได้รับชำาระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้น 

จำานวนเงินรวม 2,850 ล้านบาท จากการเรียกชำาระค่าหุ้นเพ่ิมเติมในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่าท่ีตราไว้ แต่ละหุ้น               

รวมจำานวน 950 ล้านหุ้น

   บริษัทฯ ได้นำาใบหุ้นท้ังหมดของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด ไปจำานำาไว้กับกลุ่มธนาคารเพ่ือเป็น            

หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด ที่มีต่อกลุ่มธนาคารดังกล่าว
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14.	 สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

(หน่วย: พันบาท)

	 งบการเงินรวม

 2558 2557

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า 13,203,679  13,203,679

หัก: สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าตัดจำาหน่ายสะสม (1,873,116 ) (1,351,832 )

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า - สุทธ ิ 11,330,563  11,851,847

  

สิทธิในการดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า - สุทธิ ประกอบด้วย  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  5,009,535  5,251,882

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย 6,321,028  6,599,965

รวม 11,330,563  11,851,847

15.	 ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย: พันบาท)

	 งบการเงินรวม

 2558 2557

ค่างานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ 1,052,169  -

ค่าบริหารและจัดการโครงการและต้นทุนอื่นๆ 301,548  368,459

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นระหว่างก่อสร้าง 261,090  96,441

รวม 1,614,807  464,900

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นของโครงการไฟฟ้า

พลังน้ำา น้ำาบาก และโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งที่ 2

 บรษิทัย่อยไดจ้ดจำานองท่ีดนิและสิง่ปลกูสรา้งบนท่ีดนิของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นแห่งท่ี 2 ไวก้บัธนาคาร

ผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันวงเงินสินเชี่อที่ได้รับจากธนาคาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการระหว่าง

ก่อสร้างจำานวนประมาณ 20 ล้านบาท (2557: 1 ล้านบาท) โดยคำานวณจากอัตราเงินกู้ยืมร้อยละ 3.4 ถึงร้อยละ 4.2 ต่อปี 

(2557: ร้อยละ 6.4)

16.	 สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังนำ้าภายใต้สัญญาสัมปทาน

 รายการเปลีย่นแปลงของบัญชสีนิทรพัย์โครงการไฟฟ้าพลงัน้ำาภายใตส้ญัญาสมัปทานสำาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	 งบการเงินรวม

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 29,428,223

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 29,428,223

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 29,428,223
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(หน่วย: พันบาท)

	 งบการเงินรวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 2,969,759

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี 1,072,799

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 4,042,558

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี 1,072,800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 5,115,358

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 25,385,665

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 24,312,865

 บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด ได้จำานองอสังหาริมทรัพย์และจำานำาสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา 

น้ำางึม 2 กับกลุ่มธนาคารผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ยืมระยะยาว

 

17.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม

	 	 	 	 โรงไฟฟ้า	 	 	 	 	

	 	 	 โรงไฟฟ้า	 พลังงาน	 	 เครื่องตกแต่ง	 	 สินทรัพย์	

	 	 	 พลังงาน	 ความร้อน	 ส่วนปรับปรุง	และอุปกรณ์	 	 ระหว่าง	

	 	 ที่ดิน	 แสงอาทิตย์	 และอุปกรณ์	 สินทรัพย์เช่า	 สำานักงาน	 ยานพาหนะ	 ปรับปรุง	 รวม

ราคาทุน	                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 261,084  742,710  5,054,890  24,575  51,700  80,830  7,255  6,223,044

ซื้อเพิ่ม -  -  41,112  12,065  19,120  5,479  10,589  88,365

โอนเข้า (ออก) -  -  -  17,529  2,458  (1,953 ) (17,844 ) 190

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย -  -  -  (6,289 ) (4,354 ) (11,516 ) -  (22,159 )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 261,084  742,710  5,096,002  47,880  68,924  72,840  -  6,289,440

ซื้อเพิ่ม -  2,345  15,175  8,580  12,115  3,058  13,513  54,786

โอนเข้า (ออก) -  -  -  8,451  3,786  -  (12,237 ) -

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย -  -  (912 ) (8,282 ) (4,108 ) (1,365 ) -  (14,667 )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 261,084  745,055  5,110,265  56,629  80,717  74,533  1,276  6,329,559

ค่าเสื่อมราคาสะสม                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 -  41,380  112,576  7,060  26,852  41,969  -  229,837

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี -  29,708  197,572  3,700  10,916  10,909  -  252,805

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ -  -  -  (6,289 ) (2,543 ) (11,516 ) -  (20,348 )

 จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า (ออก) -  -  -  -  (1,427 ) (1,722 ) -  (3,149 )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 -  71,088  310,148  4,471  33,798  39,640  -  459,145

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี -  29,804  209,092  2,753  12,334  8,807  -  262,790

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ 

 จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย -  -  (82 ) (595 ) (2,222 ) (386 ) -  (3,285 )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -  100,892  519,158  6,629  43,910  48,061  -  718,650
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(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม

	 	 	 	 โรงไฟฟ้า	 	 	 	 	

	 	 	 โรงไฟฟ้า	 พลังงาน	 	 เครื่องตกแต่ง	 	 สินทรัพย์	

	 	 	 พลังงาน	 ความร้อน	 ส่วนปรับปรุง	และอุปกรณ์	 	 ระหว่าง	

	 	 ที่ดิน	 แสงอาทิตย์	 และอุปกรณ์	 สินทรัพย์เช่า	 สำานักงาน	 ยานพาหนะ	 ปรับปรุง	 รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 261,084  671,622  4,785,854  43,409  35,126  33,200  -  5,830,295

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 261,084  644,163  4,591,107  50,000  36,807  26,472  1,276  5,610,909

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี        

2557 (234 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำา ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)     252,805

2558 (242 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายไฟฟ้าและไอน้ำา ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)     262,790

 

(หน่วย: พันบาท)

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ส่วนปรับปรุง	 อุปกรณ์	 	 สินทรัพย์	

	 สินทรัพย์เช่า	 สำานักงาน	 ยานพาหนะ	 ระหว่างปรับปรุง	 รวม

ราคาทุน	 		 	      

1 มกราคม 2557 -  2,684  -  7,255  9,939

ซื้อเพิ่ม 7,879  8,750  1,836  10,589  29,054

จำาหน่าย -  (70 ) -  -  (70 )

โอนเข้า (ออก) 17,530  314  4,046  (17,844 ) 4,046

31 ธันวาคม 2557 25,409  11,678  5,882  -  42,969

ซื้อเพิ่ม 6,747  7,523  2,036  12,237  28,543

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย (8,282 ) (2,790 ) (1,365 ) -  (12,437 )

โอนเข้า (ออก) 10,521  1,716  -  (12,237 ) -

31 ธันวาคม 2558 34,395  18,127  6,553  -  59,075

ค่าเสื่อมราคาสะสม          

1 มกราคม 2557 -  183  -  -  183

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี 660  1,479  791  -  2,930

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย -  (11 ) -  -  (11 )

31 ธันวาคม 2557 660  1,651  791  -  3,102

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับป ี 1,603  3,384  923  -  5,910

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย/ 

 ตัดจำาหน่าย (595 ) (980 ) (386 ) -  (1,961 )

31 ธันวาคม 2558 1,668  4,055  1,328  -  7,051

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธันวาคม 2557 24,749  10,027  5,091  -  39,867

31 ธันวาคม 2558 32,727  14,072  5,225  -  52,024

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2557         2,930

2558         5,910
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน 5 ล้านบาท (2557: 12 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงานจำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว 

แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 57 ล้านบาท            

(2557: 2 ล้านบาท)

 บริษัท บางเขนชัย จำากัด ได้จดจำานองที่ดินและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ              

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวนประมาณ 706 ล้านบาท (2557: 733 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักทรัพย์

ค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ได้นำาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสุทธิ            

ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 4,680 ล้านบาท (2557: 4,882 ล้านบาท) ไปจดจำานองไว้กับธนาคาร      

ผู้ให้กู้เพื่อค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

18.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 457,072  331,048  -  -

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 49,494  44,131  -  -

เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 46,111  -  -  -

เจ้าหนี้ค่าโครงการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,691  -  -  -

เจ้าหนี้ค่าโครงการ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 8,816  14,781  -  -

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,099  2,252  501  778

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 8,913  10,123  3,765  2,259

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 30,612  19,120  8,819  7,493

ค่าใช้จ่ายทางการเงินค้างจ่าย 5,830  6,277  123  133

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 618,638  427,732  13,208  10,663

19.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 ยอดคงเหลือดังกล่าว เป็นเงินกู้ยืมในส่วนของวงเงินสินเชื่อส่วน B (Tranche B Facility) ของบริษัท บางปะอิน 

โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

20.	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

เงินกู้ยืมระยะยาว 21,904,305  22,493,115  469,160  483,992

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (1,765,675 ) (1,671,795 ) (30,000 ) (15,000 )

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 20,138,630  20,821,320  439,160  468,992



198 รายงานประจำาปี 2558

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปี มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558 22,554,698  485,000

บวก: เงินกู้เพิ่มระหว่างปี 922,000  -

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 414,858  -

หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (1,904,539 ) (15,000 )

  21,987,017  470,000

หัก: ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้รอตัดบัญชี (55,577 ) (840 )

 ค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลาชำาระคืนเงินกู ้ (7,311 ) -

 ค่าธรรมเนียมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (19,824 ) -

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 21,904,305  469,160

 บริษัทฯ 

 เงินกู้ยืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต่ำาหักส่วนต่างท่ีกำาหนด (MLR - margin) และอัตราดอกเบ้ีย             

เงินกู้ยืมขั้นต่ำา (MLR) ต่อปี และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทุก 6 เดือนรวมจำานวน 15 งวด ตามจำานวนที่กำาหนดไว้                     

ในสัญญาเงินกู้ โดยเริ่มชำาระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนธันวาคม 2556 และจะชำาระหนี้ให้เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2563

 บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จำากัด	

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำานวน 16,209 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่สาขาของบริษัท                  

เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด และบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับกลุ่มผู้ให้กู้ 

ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ 3 ส่วนดังนี้ 

1) วงเงินสินเชื่อส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาท จำานวน 15,003 ล้านบาท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายชำาระต้นทุนโครงการ 

2) วงเงินสินเชื่อส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จำานวน              

180 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายชำาระต้นทุนโครงการ 

3) วงเงินค้ำาประกันส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำาประกันจำานวน 25 ล้านเหรียญ

สหรฐัอเมรกิา โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใชค้้ำาประกันตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

 โดยอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ขายไฟฟ้าในช่วงต้น คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำา 

บวกส่วนต่างที่กำาหนด (MLR + margin) ต่อปีสำาหรับเงินกู้สกุลเงินบาท ต่อมากลุ่มผู้ให้กู้ได้อนุมัติปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาท เป็นอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต่ำา (MLR) ต่อปี โดยมีผลต้ังแต่เดือนเมษายน 2555 

เป็นต้นไป และในเดือนตุลาคม 2556 กลุ่มผู้ให้กู้ได้อนุมัติปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำา          

ลบส่วนต่างที่กำาหนด (MLR - margin) ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป 

สำาหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกส่วนต่าง             

ที่กำาหนด (LIBOR + margin) ต่อปี ทั้งนี้เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวม 22 งวด 

ตามอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยเริ่มชำาระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม 2555

 นอกจากน้ี ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น               

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน การดำารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการจัดหาหลักทรัพย์ ค้ำาประกันโดยการ

จำานองอสงัหารมิทรพัย์และการจำานำาสงัหารมิทรพัย์ท่ีอยู่ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว การจำานำาใบหุ้นของบรษิทั 
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เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัดและใบหุ้นของบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด บางส่วน การจำานำาและการโอนสิทธิ             

เรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ และการโอน

สิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2

 บริษัท	บางเขนชัย	จำากัด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำานวน 500 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท บางเขนชัย 

จำากัด ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งวงเงินรวมประมาณ 703 ล้านบาท เงินกู้ยืมน้ี            

คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำาหักส่วนต่างที่กำาหนด (MLR - margin) ต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่าง

ที่กำาหนดสองครั้ง คือในเดือนพฤศจิกายน 2557 และพฤศจิกายน 2559 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทุกงวด 

3 เดือนรวม 40 งวด ตามอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยจะเริ่มชำาระหนี้เงินต้นงวดแรกในเดือนกันยายน 2555                        

เงินกู้ยืมน้ีค้ำาประกันโดยการจดจำานองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษัทย่อย การจำานำาและการโอนสิทธิเรียกร้อง           

ในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยดังกล่าว

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำารงอัตราส่วนหนี้

สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด              

ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมสองสัญญาจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำานวน 3,863 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมซึ่งประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ 

3 ส่วนดังนี้

1) วงเงินสินเชื่อส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 4,110 ล้านบาท โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือจ่ายชำาระตน้ทุนโครงการ เงนิกูยื้มน้ีคดิดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงนิฝากประจำาบวกสว่นตา่ง 

ท่ีกำาหนด ต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างท่ีกำาหนด นับต้ังแต่วันท่ีเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์          

เงนิกูยื้มดงักลา่วมกีำาหนดชำาระคนืเงนิตน้ทุกงวดหกเดอืนรวม 26 งวด ตามอัตราสว่นท่ีกำาหนดไวใ้นสญัญา

เงินกู้ โดยจะเริ่มชำาระหนี้เงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม 2557 หลังจากนั้นชำาระคืนในเดือนมิถุนายนและ

ธันวาคมของทุกปี โดยจะชำาระคืนงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2569

 ในเดือนมิถุนายน 2557 ธนาคารผู้ให้กู้ได้อนุมัติการขยายระยะเวลาชำาระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืม ระยะยาวนี้ 

จากเดิมชำาระคืนทุกงวดหกเดือนรวมจำานวน 26 งวด เป็นชำาระคืนทุกงวดหกเดือนรวมจำานวน 33 งวด 

ตามอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยจะชำาระคืนเงินกู้งวดสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2572 

2) วงเงนิสนิเชือ่สว่น B (Tranche B Facility) เป็นวงเงนิกูยื้มระยะสัน้ซึง่ประกอบดว้ยวงเงนิกูยื้มในรปูตัว๋สญัญา 

ใช้เงิน วงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจำานวน 120 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ใช้เป็นทุนหมุนเวียน 

3) วงเงินค้ำาประกันส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำาประกันจำานวน 803 ล้านบาท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ค้ำาประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ       

การค้ำาประกันอื่นๆ

ข) ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจำานวน 922 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมท่ีบริษัทดังกล่าวได้เข้าทำาสัญญาเงินกู้ยืม                       

อีกฉบับหน่ึง เพ่ือใช้สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหน่ึงของบริษัทดังกล่าว ซ่ึงประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อ                 

3 ส่วนดังนี้

1) วงเงินสินเชื่อส่วน A (Tranche A Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 4,005 ล้านบาท โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือจ่ายชำาระตน้ทุนโครงการ เงนิกูยื้มน้ีคดิดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียเงนิฝากประจำาบวกสว่นตา่ง 

ท่ีกำาหนด ต่อปี และจะมีการปรับลดอัตราส่วนต่างท่ีกำาหนด นับต้ังแต่วันท่ีเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์          
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เงนิกูยื้มดงักลา่วมกีำาหนดชำาระคนืเงนิตน้ทุกงวดหกเดอืนรวม 33 งวด ตามอัตราสว่นท่ีกำาหนดไวใ้นสญัญา

เงินกู้ โดยจะเริ่มชำาระหนี้เงินต้นงวดแรก 9 เดือนภายหลังจากวันท่ีเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ หรือวันที่ 

31 พฤษภาคม 2561 แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน หลังจากนั้นชำาระคืนในเดือนมิถุนายนและธันวาคม

ของทุกปี

2) วงเงินสินเชื่อส่วน B (Tranche B Facility) เป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมในรูป                         

ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจำานวน 250 ล้านบาท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน 

3) วงเงินค้ำาประกันส่วน C (Tranche C Facility) เป็นวงเงินการออกหนังสือค้ำาประกันจำานวน 686 ล้านบาท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ค้ำาประกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ          

การค้ำาประกันอื่นๆ

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทดังกล่าวมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำานวน 

3,083 ล้านบาท

 วงเงินกู้ยืมดังกล่าวน้ีค้ำาประกันโดยการจดจำานองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน เครื่องจักร การจำานำาและการโอน

สิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ และ            

การโอนสิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

และการดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

21.	 หนี้สินระยะยาวอื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 หน้ีสินระยะยาวอ่ืนเป็นเงนิท่ีบรษิทั ไฟฟ้าน้ำางมึ 2 จำากดั ไดร้บัจากการขายไฟฟ้าพลงังานสว่นเกนิของโครงการไฟฟ้า

พลังน้ำา น้ำางึม 2 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องชำาระคืนในปี 2565 

ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด ได้บันทึกหนี้สินระยะยาวตามมูลค่าปัจจุบันของ

จำานวนเงินท่ีจะต้องจ่ายคืน โดยใช้อัตราคิดลดอ้างอิงกับอัตราต้นทุนทางการเงินของบริษัทดังกล่าว และบันทึกหักจาก               

รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานส่วนเกินดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในแต่ละงวดตามเวลา

ที่ผ่านไป ซึ่งบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด จะรับรู้การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน

22.	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ (CKP-W1) จำานวนไม่เกิน 1,870 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำาระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำานวน 1,870 

ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ใบสำาคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 5 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ใน        

วันทำาการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสตลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ โดยกำาหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับ

วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 28 พฤษภาคม 2563 ตามลำาดับ ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อ

หุ้นสามัญ 1 หุ้นซึ่งมีราคาตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 6 บาท

23.	 ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการนำาส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญจำานวนเงิน 170 ล้านบาท มาชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 
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 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำาคัญต่างๆ ดังนี้

1) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จำานวน 1,100 ล้านหุ้น             

เป็นหุ้นละ 1 บาท จำานวน 5,500 ล้านหุ้น 

2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 3,740 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมจำานวน 

5,500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 9,240 ล้านบาท 

(หุ้นสามัญ 9,240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน            

การถือหุ้น (Right Offering) จำานวนไม่เกิน 1,870 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำานวนไม่เกิน 1,870 ล้านหุ้น

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ สำาหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของ        

บริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

24.	 สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไร

สุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่าย

เป็นเงินปันผลได้

 

25.	 เงินปันผลจ่าย

 
เงินปันผล	 อนุมัติโดย

	 เงินปันผลจ่าย	 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

	 	 	 (ล้านบาท)	 (บาท)

 เงินปันผลประจำาปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 

  9 เมษายน 2558 110 0.10

   110 0.10

26.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

ต้นทุนเชื้อเพลิง 1,826,971  1,979,144  -  -

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 1,344,430  1,336,889  6,402  3,372

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 579,430  413,652  -  -

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 167,438  173,919  73,369  69,328

ค่าตอบแทนสัมปทาน 132,588  135,421  -  -

ค่าเบี้ยประกันภัย 75,676  87,042  -  -

ค่างานสิ่งแวดล้อมและประชาชน 30,581  42,530  -  -

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 50,218  51,442  20,240  23,003

ค่าที่ปรึกษา 56,311  46,877  31,294  15,750

ค่าตอบแทนกรรมการ 28,082  23,985  14,042  9,945

ค่าบริหารโครงการ 11,585  10,731  -  -
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27.	 ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นภาษีงวดปัจจุบัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 

จำานวน 321 ล้านบาท (2557: 342 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ อาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนำาผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษี            

ที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้มีจำานวนเงิน 314 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายใน            

ปี 2561

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด คำานวณจากกำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษี               

ท่ีกำาหนดไวใ้นสญัญาสมัปทานในแต่ละชว่งระยะเวลานับตัง้แตว่นัท่ีเริม่ดำาเนินการขายไฟฟ้าชว่งตน้ (วนัท่ี 26 มนีาคม 2554) 

จนถงึวนัท่ีสิน้สดุอายุสมัปทานโครงการไฟฟ้าพลงัน้ำา น้ำางมึ 2 ท้ังน้ี ในปีปัจจุบันบรษิทัดงักลา่วไมม่ภีาระภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

เนื่องจากได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้น

28.	 การส่งเสริมการลงทุน

 บริษัท บางเขนชัย จำากัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับการลงทุนในกิจการ

ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ตามบัตรสง่เสรมิการลงทุนเลขท่ี 1089(1)/2555 เมือ่วนัท่ี 23 มกราคม 2555 ภายใต้เงือ่นไข

ท่ีกำาหนดบางประการ สทิธิพิเศษดงักลา่วรวมถงึการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสำาหรบักำาไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ

ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 10 สิงหาคม 2555)

 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับ             

การลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1565(2)/2554 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 

ภายใต้เงื่อนไขท่ีกำาหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรท่ีได้จาก            

การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 

มิถุนายน 2556)

29.	 กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ด้วยจำานวนถัวเฉลีย่ถ่วงน้ำาหนกัของหุ้นสามัญทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปหีลังจากสะทอ้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้น

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23

30.	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม                     

พระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือน

ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพเหล่านี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด 

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำากัด (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 

จำากัด) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย                     

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 3.3 ล้านบาท และ                  

3.0 ล้านบาท ตามลำาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.0 ล้านบาท และ 2.0 ล้านบาท ตามลำาดับ)
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31.	 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานท่ีนำาเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ท่ีผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน               

การดำาเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสนิใจในการจัดสรรทรพัยากรให้กบัสว่นงานและประเมนิผล

การดำาเนินงานของส่วนงาน โดยผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทฯ คือประธานกรรมการบริหาร          

ท้ังน้ี เกณฑ์การวัดมูลค่าของกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานของส่วนงานดำาเนินงานเป็นเกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัด

กำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน

 บริษัทฯ ดำาเนินกิจการในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น และดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจรอง คือ การให้บริการ

คำาปรึกษาและบริการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า ส่วนบริษัทย่อยดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจหลัก คือ          

การผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำา

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจหลักตามประเภท

โครงการโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ได้แก่ (1) การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำา (2) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

และ (3) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน โดยดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ในประเทศไทย 

(ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อน) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผลิตไฟฟ้าจาก

พลังน้ำา) ซึ่งดำาเนินงานโดยบริษัทย่อยของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จำากัด 

 ส่วนหน่วยธุรกิจด้านการลงทุนและการให้บริการคำาปรึกษาได้มีการรวมเป็นส่วนงานการดำาเนินงานอื่นๆ 

 รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 

 ข้อมูลรายได้และกำาไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

และ 2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	 	 	 ส่วนงาน	 ส่วนงาน	 	 	 รายการ

	 	 ส่วนงาน	 ผลิตไฟฟ้า	 ผลิตไฟฟ้า	 การ	 	 ปรับปรุงและ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ผลิตไฟฟ้า	 จากพลังงาน	 จากพลังงาน	 ดำาเนินงาน	 	 ตัดรายการ	 งบการเงิน

31	ธันวาคม	2558	 จากพลังน้ำา	 แสงอาทิตย์	 ความร้อน	 อื่นๆ		 รวมส่วนงาน	 ระหว่างกัน	 รวม

รายได้	 	 	 	 		  

รายได้จากการขายให้

 ลูกค้าภายนอก 3,883 158 2,655 61  6,757 -  6,757

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - 129  129 (129 ) -

รวมรายได้ 3,883 158 2,655 190  6,886 (129 ) 6,757

       

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 1,087 30 219 8  1,344   1,344

กำาไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน 1,424 82 335 (6 ) 1,835   1,835

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :       

รายได้อื่น         52

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

 ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน         36

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

 ในบริษัทร่วม         (27 )

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         (1,110 )

กำาไรสำาหรับปี         786

 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ เป็นจำานวนเงินประมาณ 6,199 ล้านบาท
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(หน่วย: ล้านบาท)

	 	 	 ส่วนงาน	 ส่วนงาน	 	 	 รายการ

	 	 ส่วนงาน	 ผลิตไฟฟ้า	 ผลิตไฟฟ้า	 การ	 	 ปรับปรุงและ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ผลิตไฟฟ้า	 จากพลังงาน	 จากพลังงาน	 ดำาเนินงาน	 	 ตัดรายการ	 งบการเงิน

31	ธันวาคม	2557	 จากพลังน้ำา	 แสงอาทิตย์	 ความร้อน	 อื่นๆ		 รวมส่วนงาน	 ระหว่างกัน	 รวม

รายได้       

รายได้จากการขายให้

 ลูกค้าภายนอก 3,976 163 2,803 57  6,999 -  6,999

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - - 118  118 (118 ) -

รวมรายได้ 3,976 163 2,803 175  7,117 (118 ) 6,999

       

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 1,089 30 209 9  1,337   1,337

กำาไร	(ขาดทุน)	ของส่วนงาน 1,600 92 358 (12)  2,038   2,038

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :       

รายได้อื่น         28

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

 ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน         35

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         (1,219 )

กำาไรสำาหรับปี         882

 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ เป็นจำานวนเงินประมาณ 6,448 ล้านบาท

 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

	 	 	 ส่วนงาน	 ส่วนงาน

	 	 ส่วนงาน	 ผลิตไฟฟ้าจาก	 ผลิตไฟฟ้าจาก

	 	 ผลิตไฟฟ้าจาก	 พลังงาน	 พลังงาน	 การดำาเนินงาน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน*	 พลังน้ำา	 แสงอาทิตย์	 ความร้อน	 อื่นๆ	 งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 36,517 937 6,779 5,138 49,371

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 38,014 995 5,867 289 45,165

* ไม่รวมเครื่องมือท�งก�รเงิน สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น และสิทธิต�มสัญญ�ประกันภัย

 

32.	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 32.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีปรึกษา ประสานงานและบริการอ่ืนๆ สำาหรับโครงการไฟฟ้า                    

พลังน้ำา น้ำาบาก กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น เป็นจำานวนเงินรวม 0.25 ล้านบาทต่อเดือน และ 

6.8 ล้านบาท (2557: 0.25 ล้านบาทต่อเดือน และ 6.8 ล้านบาท)

ข) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างงานบริการท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมสำาหรับโครงการโรงไฟฟ้า             

อีกแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยเป็นจำานวนเงิน 25.7 ล้านบาท (2557: 46.6 ล้านบาท)
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ค) บรษิทัย่อยมีภาระผูกพันจากสญัญาจ้างเหมากอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้ากบับรษิทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัเป็นจำานวน

เงินรวมประมาณ 3,258 ล้านบาท (2557: 4,310 ล้านบาท)

	 32.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงานและภาระผูกพันอื่น

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน สัญญา

อื่นๆ และภาระผูกพันอื่นดังต่อไปนี้

ก) บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเป็นจำานวนเงิน 1.2 ล้านบาทต่อเดือน (2557: 1.1 ล้านบาท

ต่อเดือน) 

ข) บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้เรียกชำาระจำานวน

เงินประมาณ 650.8 ล้านบาท และ 4,406.0 ล้านบาท ตามลำาดับ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11 

และ 13)

ค) บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อยสองแห่ง กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน               

หนึ่งแห่งและบริษัทร่วมหนึ่งแห่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11 ถึง 13)

ง) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าพ้ืนท่ีในอาคารและสัญญาบริการสำานักงานกับ                 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัญญาเช่ารถยนต์ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้

สัญญาเช่าดำาเนินงานดังกล่าว ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557 2558 2557

จ่ายชำาระ    

 ภายใน 1 ปี 17.6  17.3  15.3  15.4

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22.4  35.2  20.7  34.2

จ) บรษิทัย่อยมีภาระผูกพันจากสญัญาเชา่สถานท่ีทำาการสำานักงานท่ีสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เป็นระยะเวลา 25 ปี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า

ดำาเนินงานดังกล่าว ดังนี้

(พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม

 2558 2557

จ่ายชำาระ

 ภายใน 1 ปี 54  51

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 220  217

 มากกว่า 5 ปี 820  877

ฉ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือวางท่อก๊าซกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและสัญญาเช่า

ที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า

ดำาเนินงานดังกล่าว ดังนี้ 
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(หน่วย: ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม

 2558 2557

จ่ายชำาระ  

 ภายใน 1 ปี 8.2  0.7

 2 - 5 ปี 6.6  1.5

ช) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาท่ีปรึกษาและบริการอ่ืนๆ สำาหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2 

เป็นจำานวนเงินรวม 0.1 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ 52.9 ล้านเยน 91.9 ล้านบาท และ 11.4 ล้านบาท

ต่อเดือน (2557: 0.2 ล้านฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ 22.6 ล้านเยน 124.7 ล้านบาท และ 11.1 ล้านบาท

ต่อเดือน)

ซ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2 กับ                  

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2 ตามอัตรา

ค่าบริการซึ่งจะมีการปรับเพ่ิมขึ้นปีละครั้งตามอัตราท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา โดยปี 2558 มีค่าบริการ             

คิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 10.79 ล้านบาทต่อเดือน

ฌ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญางานบำารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2 กับ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จนถึงวันที่สิ้นสุดอายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2 ตามอัตรา

ค่าบริการซึ่งจะมีการปรับเพ่ิมขึ้นปีละครั้ง ตามอัตราท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา ค่าบริการสำาหรับปี 2558       

คิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 0.05 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน

ญ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาให้บริการปรึกษางานปฏิบัติการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโครงการ

ไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2 กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นจำานวนเงิน 25 ล้านบาทต่อปี

ฎ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2 ให้แก่รัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วันที่เริ่มดำาเนินการขายไฟฟ้าช่วงต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด

อายุสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำางึม 2 โดยคำานวณจากรายได้จากการขายไฟฟ้าคูณด้วยอัตรา           

ค่าตอบแทนสัมปทานในแต่ละช่วงระยะเวลาตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน

ฏ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาซ่อมบำารุงใหญ่โรงไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า โครงการไฟฟ้า            

พลังน้ำา น้ำางึม 2 กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำานวนเงินรวมประมาณ 214.6 ล้านบาท (2557: 283.3 

ล้านบาท)

ฐ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดำาเนินงานและบำารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

เป็นจำานวนเงิน 15.1 ล้านบาท (2557: 10.9 ล้านบาท)

ฑ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์               

เป็นจำานวนเงินรวม 0.7 ล้านบาท (2557: 0.9 ล้านบาท)

ฒ) บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกับบริษัทแห่งหน่ึงในการจ่าย           

ค่าบริการเป็นจำานวนเงิน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อไตรมาสเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2557 

ถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2569 โดยค่าบริการรายไตรมาสดังกล่าวจะปรับเพ่ิมขึ้นปีละครั้งตามอัตราท่ี      

กำาหนดไว้ในสัญญา

ณ) บรษิทัย่อยมีภาระผูกพันตามสญัญาซือ้ก๊าซธรรมชาตกัิบบรษิทั ปตท. จำากัด (มหาชน) จำานวนสองสญัญา 

สำาหรบัโครงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบันและโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึง่ของบรษิทัย่อยตามจำานวนและราคา

ที่กำาหนดไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2581 และในเดือน

พฤษภาคม 2585 ตามลำาดับ
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ด) บรษิทัย่อยมภีาระผูกพันตามสญัญาซือ้ขายน้ำาประปากบับรษิทัท่ีเกีย่วขอ้งกนัแห่งหน่ึง จำานวนสองสญัญา

สำาหรบัโครงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบันและโครงการโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึง่ของบรษิทัย่อยตามจำานวนและราคา

ที่กำาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 1 ปี 

 

	 32.3	 หนังสือคำ้าประกันธนาคาร

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีหนังสือค้ำาประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยจำานวน 22.5                    

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2557: 22.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพ่ือเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญา            

ซื้อขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และจำานวน 693 ล้านบาท (2557: 400 ล้านบาท) เพื่อค้ำาประกัน           

การยื่นคำาร้องการขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การเช่าที่ดินเพื่อวาง ท่อก๊าซ การได้รับอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และตามสัญญาบริการ

33.	 เครื่องมือทางการเงิน	

	 33.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

   เครื่องมือทางการเงินท่ีสำาคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น 

เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ 

ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

   ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

   ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำาระหนี้ให้แก่บริษัทฯ และ           

บริษัทย่อยตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำาหนด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

   บรษิทัฯ พิจารณาวา่ไม่มีความเสีย่งท่ีเป็นสาระสำาคัญดา้นการให้สนิเชือ่กับบรษิทัใดบรษิทัหน่ึงเน่ืองจากบรษิทัฯ 

มีลูกหนี้การค้าที่มีความสามารถในการชำาระหนี้

   บริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำาคัญด้านการให้สินเชื่อกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เนื่องจากมีลูกหนี้การค้า

รายหลักเพียงสองรายคอื การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาว 

ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด และกับบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

จำากัด และสัญญาระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัท บางเขนชัย จำากัด นอกจากนี้ลูกหนี้การค้ารายอื่นๆ เป็นลูกหนี้     

มีความสามารถในการชำาระหน้ีดี จำานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ          

ลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเสี่ยงท่ีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะส่ง

ผลกระทบต่อการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำาคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน                 

เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด ส่วนลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน เป็นสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากเป็นรายการที่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเป็นรายการตามปกติของธุรกิจ

   สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีดอกเบ้ียท่ีสำาคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสำาหรับ

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกำาหนดจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน             

ถึงวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำาหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้ 
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(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 	 อัตราดอกเบี้ย	 	 	

	 	 ภายใน	 มากกว่า	1	 มากกว่า	 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี	 	 อัตราดอกเบี้ย

	 	 1	ปี	 ถึง	5	ปี	 5	ปี	 ตามราคาตลาด	 อัตราดอกเบี้ย	 รวม	 ที่แท้จริง

        (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 271 - - 1,865 5 2,141 0.05 ถึง 1.80

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น - - - 529 - 529 0.05 ถึง 0.88

เงินลงทุนชั่วคราว 58 - - - 1,124 1,182 1.38 ถึง 1.80

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 1,219 1,219 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว 951 - - 270 - 1,221 0.05 ถึง 1.50

  1,280 - - 2,664 2,348 6,292 

หนี้สินทางการเงิน       

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 619 619 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 21,904 - 21,904 MLR, MLR - margin, 

        LIBOR + margin, 

        THBFIX 6M + margin 

        และ THBFIX 1M + 

        margin 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - - - - 25 25 

หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21) - - - - 158 158

  - - - 21,904 802 22,706 

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 	 อัตราดอกเบี้ย	 	 	

	 	 ภายใน	 มากกว่า	1	 มากกว่า	 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี	 	 อัตราดอกเบี้ย

	 	 1	ปี	 ถึง	5	ปี	 5	ปี	 ตามราคาตลาด	 อัตราดอกเบี้ย	 รวม	 ที่แท้จริง

        (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 467 - - 1,353 10 1,830 0.10 ถึง 3.25

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้น - - - 516 - 516 0.10 ถึง 0.50

เงินลงทุนชั่วคราว 56 - - - 179 235 2.63

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 1,483 1,483 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว - - - 1,195 - 1,195 0.10 ถึง 0.50

  523 - - 3,064 1,672 5,259 

หนี้สินทางการเงิน       

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 428 428 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 35 - - 36 - 71 6.40 และ 

        MOR - margin 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 22,493 - 22,493 FDR 6M + margin 

        และ THBFIX 1M + 

        margin

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - - - - 20 20 

หนี้สินระยะยาวอื่น - กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21) - - - - 147 147 

  35 - - 22,529 595 23,159 
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(หน่วย: ล้านบาท)

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 	 อัตราดอกเบี้ย	 	 	

	 	 ภายใน	 มากกว่า	1	 มากกว่า	 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี	 	 อัตราดอกเบี้ย

	 	 1	ปี	 ถึง	5	ปี	 5	ปี	 ตามราคาตลาด	 อัตราดอกเบี้ย	 รวม	 ที่แท้จริง

        (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 259 - - 12 - 271 0.50 ถึง 1.80

เงินลงทุนชั่วคราว 1 - - - 1,105 1,106 1.38

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 18 18 

  260 - - 12 1,123 1,395 

หนี้สินทางการเงิน       

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 13 13 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 469 - 469 MLR - margin

  - - - 469 13 482 

(หน่วย: ล้านบาท)

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่	 	 อัตราดอกเบี้ย	 	 	

	 	 ภายใน	 มากกว่า	1	 มากกว่า	 ปรับขึ้นลง	 ไม่มี	 	 อัตราดอกเบี้ย

	 	 1	ปี	 ถึง	5	ปี	 5	ปี	 ตามราคาตลาด	 อัตราดอกเบี้ย	 รวม	 ที่แท้จริง

        (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 467 - - 20 - 487 0.50 ถึง 3.25

เงินลงทุนชั่วคราว 1 - - - 179 180 1.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 19 19 

  468 - - 20 198 686 

หนี้สินทางการเงิน       

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 11 11 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 484 - 484 MLR - margin

  - - - 484 11 495 

   รายละเอียดของเงินกู้ระยะยาวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

   บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึง                

เพ่ือเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 

โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทย่อยตกลงที่จะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำาบวกร้อยละส่วนเพ่ิม เป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.9                      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียสำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารผู้ให้กู้              

รายหนึ่ง จำานวน 864.8 ล้านบาท 

	 	 	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

   บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา             

ต่างประเทศ
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   บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสำาคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า 

ต้นทุนขายไฟฟ้า และการกู้ยืมบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น

สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม

  
สินทรัพย์ทางการเงิน	 หนี้สินทางการเงิน

	 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	

	 สกุลเงิน	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม

  2558 2557 2558 2557 2558 2557

  (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 34.8 27.1 141.2 153.9 36.2538 33.1132

ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ - - 0.1 0.1 36.7180 33.5627

เยนญี่ปุ่น 0.1 0.1 35.1 39.8 0.3027 0.2765

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยมิได้เข้าทำาสัญญาเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา              

แลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว 

   อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำาหรับรายได้จาก              

การขายไฟฟ้าสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยจึงมีโครงสร้างของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนหนึ่งเป็น

สกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาเพ่ือจับคูก่บัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาท่ีคาดการณ์ในอนาคตดงักลา่ว

   ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด ได้นำาการบัญชีสำาหรับการป้องกันความเสี่ยง

ในกระแสเงนิสดมาใชเ้พ่ือป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นสำาหรบัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าสว่นหนึง่ ท่ีเป็นเงนิเหรยีญ

สหรัฐอเมริกา โดยกำาหนดให้รายได้จากการขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged item)             

และเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging instrument) 

ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกัน

ความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

   ในระหว่างปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยรับรู้รายการขาดทนุทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

ในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูยื้มระยะยาวสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาสำาหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด จำานวนเงนิ 

415 ล้านบาท ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 33.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า 

และเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ส่วนเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน และเงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้บริษัทย่อยได้บันทึกหนี้สิน

ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามมูลค่ายุติธรรมแล้ว (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารหนี้                          

ที่วัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 เป็นจำานวน 1,124.6 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

1,104.5 ล้านบาท) และบริษัทย่อยมีหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากสัญญา                           

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งใช้ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 เป็นจำานวน 24.7 ล้านบาท
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   มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คำานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำาลอง           

ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลท่ีนำามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาด            

ที่เกี่ยวข้อง เช่น เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

   ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

34.	 การบริหารจัดการทุน	

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสำาคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างของทุน                 

ท่ีเหมาะสมตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อย และการดำารงไว้ซึ่งความสามารถ

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

35.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 บริษัทฯ 

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

จากผลประกอบการของปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.0223 บาท รวมเป็นเงิน 164.35 ล้านบาท 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำาเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป

 บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	จำากัด

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด ครั้งที่ 1/2559 

ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราหุ้นละ                     

0.3 บาท รวมเป็นเงิน 81 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวจะนำาเสนอมติข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

ดังกล่าวประจำาปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป

36.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
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คำาศัพท์และคำาย่อที่สำาคัญ

บริษัท หรือ CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
CK หรือ บมจ. ช.การช่าง : บริษัท ช. การช่าง จำากัด (มหาชน)
TTW หรือ บมจ. ทีทีดับบลิว : บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)
BECL  : บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
BEM* : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
SEAN : บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำากัด
NN2 : บริษัท ไฟฟ้าน้ำางึม 2 จำากัด
BKC : บริษัท บางเขนชัย จำากัด
BIC : บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำากัด
NRS :  บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำากัด
CRS : บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำากัด
XPCL : บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด
BLDC หรือ บจ. ที่ดินบางปะอิน : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำากัด
CHK : บริษัท ช. การช่างลาว จำากัด 
ปตท. : บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
สศช. : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สกพ. : สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
กกพ. : คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
กพช. : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พพ. : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กฟผ. หรือ EGAT หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. หรือ PEA : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ราช-ลาว : บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำากัด
สปป.ลาว : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
EDL : รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
EDL-Gen : บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน
สำานักงาน ก.ล.ต. : สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PDP : แผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan)
IOD : วันเริ่มผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก
SCOD : กำาหนดวันเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date)
COD : วันเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date)
ดอลลาร์สหรัฐฯ : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง
BIC-1 : โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 1 
BIC-2 : โครงการโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2
IPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer)
SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Plant Producer)
VSPP : ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Plant Producer)
Adder : ค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
Corporate Governance Policy : นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
Control Policy : นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน
PPA : สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)
DSCR : อัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio)
ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ประกาศ             

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยง และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ          
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึง            
หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

ประกาศการได้มาจำาหน่ายไป : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหลักเกณฑ์อ่ืนใดท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ               
การทำารายการได้มาจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน : ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ ทจ. 28/2551   ที่ออกใหม่ และฉบับที่ได้มีการแก้ไข
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ : ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555   ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่ได้มีการแก้ไข

* บริษัท บริษัท ท�งด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (BECL) ควบรวมกับ บริษัท รถไฟฟ้�กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (BMCL) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น                           
บริษัท ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันว�คม 2558
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บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2558 บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน)
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : +66 (0) 2691 9720-34
แฟกซ : +66 (0) 2691 9723


